
r 
Bugün 
Q~~~ll~Mft~ 
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SAYFA 

HE YERDE 3 KURUS 
Var~ovada sefalet 

Cumartesi 25 Jkincite~rin 1939 1;( YIL: 23 ::: SAYI: 7857 

Par is, 2 i ( A.A.) - Varşova 
halkının " aziycti hakkında Pa• 
ajansına g-elen malumata göre 
şehirde hala büyük bir sefalet 
hüküm sürmektedir. Grda mad. 
delerinin fiyatları gitlik~e yük _ 
s~lmektedir. Daha teşrinisani _ 
nın başında grda maddelerinin 
fiyatı üç misline !:lkmrş bulu 
nuyordu. 

fDAH!:. E\"f :AnJ..nro Carl.tSTA;.!Rl'I. ·T!'lımıt : \''\KIT· J'o,t.ı IWIU"' · rn• Telı•lon: ııtı:ıı,a11l.:!l :~~4' ıl . tarı-> 

o=-n--b-i r----A-,--,.--, ,-a-n~~t:..:::a:.:..::-=y=-==~T:..._a_t_a f-e s_k_o_ 

va resi d ÜŞ Ü r Ü 1 d Ü Yeni Romen kabines ni teşkile 
muvaıf ak oldu • • 

Uç tahtelb2hir· tahrip edildi 
Mezbuhane Alman ihracat mm müsaderesi hakkındaki 
har.eketler emirname Salı günü çıkıyor 

ı~ Ya.zan: ASIM US 
ıJl ·~~l"un~ h b0 

•• ' 1 :'"tİ}'I.,... ar ı mucacıe e saha~ı 
~ e ?1ahdut, fakat tesiralı 

hi Yle alemşümul bir şekil ve 
~e1Ye1t alıyor. Almanların tay. 

c"" e f ·1,_ 1· ~ı...... nguız unanlarırun a 
'"•rı . • ek .a rnıknabsh maynler dö • 

. l'ı, ~ıcaret gemilerini b.atınna. 
. af Una mukabil İngilizlerin 
•leı- rtıernlelretler ve bitaraf ge. 
'rtii ~asıtasiyle nakledilecek her 
'"ek .iman mallarını müsa.de""c 
tıdil'tn •ktısadi ablukayı fiddet.. 
~pil eleri bu ncktadan göze 
dir. rı en son iki mühim hadi. 

"' 1 ~anyıı. için çok zayıf bir ihti. 
Pt lllakla beraber bugünkü 

.} IQe galebenin tek bir yolu var. 
D >iİk§la.n evvel garp cephesinde 

·--

'd bu· taan-uz ile Fransayı 
~~rı kaldırmak, ondan sonra 
'Ilı Qj n Britanya adalarına ha. 
lı~ e •rak İngiltereyi sulha mec. 

tm ' "d· L hi 
Muazzam lngiliz fi1osun<lan bir kaç parça (önde Nelson ::ırhl·ı.ııı görülüyor) 

~ b; .e;< ı ı. e "tan harbi h:,. 
~\ı t~ez Almanyanın böyle bir 
hır~ anı tatbik edeceği düşünü. 
l. u. 

~· •1itek· 
~~'le far·?11 Lehistanın İşgali üze. 

Hola~da, Ingiltereyi 
1le,.. ıc cephesinde tasarruf c. 
~ l'p Alınan kuvvetleri süratle 

111 
İtfeı-ch:hesine getirildi; bizzat 
~~e şkumandan sefa tı ile bu 

'r ~1~/e1 giderek icap eden ted. 

şiddetle protesto etti 
e ı i> d B 

1 
, tı~11 b .. 1:. ununla beraber bek. 
~lık ~~k taarruz olmadı. Bir 
fkiila aııno hattına taarı:.-uzun 

~llıınd tı~.an ~olayı Almanların 
litıt b a uzerınden iler]İyerek 
~la u memleket sahillen-ini tu. 

Rana Tarhan 
Pazarhksız satlş kanunu 
hakkında takirı r verdı 

• ~il dl'l zannediliyordu. 
h a olmadı. Fakat bu sıra. Ankara, 1!4 (Hususi) - Parti 

~~.:ıı ~eQhesinde büyük bir ta.. müstakil grup reisi vekili Ali t ~a &oze alamıyan Almanların Rana Tarhan !vfeclis riyasetine 
.ıldı.l'n harbine döktüklt:ıri an. bir sual takriri vererek pazar -

.... lu lıksıi' satış kanununun tatbik 
~ııllı~ !İı:rıdi bütün cihan efkarıu. safhaları hakkında izahat iste. 
""•~ıcaı bu yeni harp usulü ile miştir. Takrire gelecek hafta 

oluyor. Devamı 5 incide) cevap verilecektir. 

Londra, 24 (Hususi) - Müt
tefiklerin ha va harbinae, Fran. 
sada, tahmin edildiğinden daha 
bil.Yük muvaffakıyetler kayde _ 
dildiği öğrenilmiştir. Son gelen 
haberler, İngiliz hava kuvvet . 
!erinin 7, Ffansızların ise 4 
tayyare d~ürerek ceman 11 AL 
man tayyaresinin iskat edildiği. 
ni gösteriyor. Bu mUcadele es -
nasında Fransız avcu tayyare • 
}erinden biri üssüne dönmemiş, 
ve hiç bir İngiliz tayyarecisi öl. 
memiştir. Yalnız bir İngiliz tay. 
yart-si Alman mitralyöz ateşi 

~~e_lmijel meşhur/arımı! _7!.a! m~ ~ 

ısnı-8il H8bibin 
f ikirleri 

Beynelmilel şöhretleri milletler ehemmiyet

l\ıı~hıet ·ı 
ler inin artmasile kazanır 

\: ~e~ı el meşhurlarımız var 
il liab·•ne edib ve muallim ı~. 

~t~ "G ıh fu cevabı verd.i)er: 
~itli, Ço~rp alemi yalnız bugün 
t~:ıı. S<>It eskidenberi şakr alemi-

t'İclc11 arapçadan, kısmen de t 
~ ~~Ilı tanıdı. 
4~ 1~iıtı Q~~deniyeti içinde arap. 
l'ııiı~' CdiJ ti~~. f~r~side şiir dili te
\islı tl clcğ'~gı .. ıçın yalnız beyne!. 
)~ tct 

01
1 

• dunya çapında büyük 
~"'tap an Türk dehaları hep 

q~I il.tabi Ya Acem sanıldılar. 
~,1t İhtt{ ,Elbiruni, Harzemi ve 
t1-l'iir1t ili.na gibi yaratıcı, oriji

~~1,tıa A.\'dehaları asırlal"la ve a. 
~~ i\ fiiti rupaya hocalık ettiler. 
tiıı 0ll.l~rır ~~nyasmda Avrupalr. 

t ~()te ~ ı~ı~lerini de kendile .. 
· egıştiriP. mesel~ ibni" /SmtJil IIabip 

sinayI Avisen yaparak hürmetle 
anarlar. 

Yin-e Mevlana gibi !büyük bir 
şiir ve sanat dehasıru da şiirlerini 
farisi yazdığı için Acem sanırlar. 
ilk vazifemiz bu gibi layemut 
Türk dehalarının bütün beşeriye. 
te nasıl ebedi bir şeref olduğu
nu bilmek, nasıl sonsuz bir iftiha. 
rımızsa onların Türklüklerini her 
zaman her mesele ile haykırmak 
<la milli vazifem.izdir. 
Avrupalılarda latince son as. 

ra kadar müşterek ilim dili idi. 
18 inci asır sonlarına kadar AI. 
man. İngiliz, Fransız büyük mü.. 
tefekkirleri eserlerini hep latince 
yazdılar. Fakat kimse onların 

\ kendi milletlerine mensup ve 
(Devamı 2 >ıcidc) 

tarafından yaralanarak yere in_ 
meğe mecbur olmuştur. Diğer 
bir tayyare de kuyruğundan 
yaralanmışsa da, üssüne avde. 
te muvaffak olmuştur. Alman 
tayyveleri keşif uçuşu yapmak. 
taydılar. Düşüri,ilen tayyareler. 
den birinin içinde oftoğra! ma. 
kineleri bulunmuştur. 

Baumc·les-<1n.mcs. 2-l (r\ .A.) 
"Pı·ansa,, - Dornier tipi ndc 
iki motörlü bir Alman tayya
resi Baume-lcs-dnmes mınta
knsında kovalanmış ve mitral
yöz ateşi altına alınmıştır. Tay 
yare dün sabah ale\'ler içinJe 
Aissey ve Cote Brune kasaba
ları arasına düşm Uştür. !çind~ 
bulunan üç veya dört kişi ya· 
narak ölmllştür. 

Londra, 24: (A.A.) - Alman 
tayyareleri bu sabah Shetland 
adaları UstUnde uçmuşlardır. 

Tehlike vaziyeti bir buçuk saat 
sUrmUştUr. 

(Devam1 .5 incide) 

Karla kapanan 

Kastamonu-Çankırı 
yolu açılamadı 
Çankırı, 2 4( A.A.) - Son 

günlerde Ilgaz dağlarında bil. 
küm süren kar fırtınası yüzün.. 
den kapanmış olan Çankırı -
Kastamonu yolunun açılması i. 
çin yapılan bütün gayretler ne. 
ticesiz kalmıştır. Vilayet hudu. 
du civarında salı günü tipiye 
tutulan posta kamyonu yolcu • 
ları ~eceyi De:rbent jandarma 
karakoluna sığınarak geçirmiş. 
lerdir. Sivricik köyünden şehre 
gelmekte olan bir kadın soğuk. 
tan donarak ölmüştür. 

!::mir, 24 ( A.A.) - Evvelki 
geceki şiddetli yağmur bütün 
mülhakatta hüküm sürmüştUr. 
yağmur esna.smda düşen yıldı. 
rımlardan ilcisi Çeşmede iki e. 
vin duvarlarım ve pencerelerini 
yıkmış ve ahırda bulun.an iki 
beygiri öldürmüştür. Foçada da 
bir eve yıldırım düşmüştür. 

Bükreş, 24 (H ususi) - istifa 
eden Başvekil Argetuainu'nun 
yerin-e yeni kabineyi teşkile eski 
başvekillerden Tatareskonun kral 
Karol tarafından memur edildiği. • 
ni bildirmiştim. Bay Tataresko 
bugün Rumen kabinesini teşkile 
~uvaffak olmuştur. Krahn tasvi~ 
bıne arzolunan ve kabul edilen 
yeni nazırlar meclisinin listesini 
bildiriyorum: 

Başvekil ve dahiliye nazır ve. 
kili: Görgi Tataresko. Hariciye 
nazırı ve propaganda nazır veki. 
li : Gafenku. Emniyet amme na. 
zm : Jigüştü. Ziraat nazırı: Pro
.fesör Yonesko Şişeşti. Umumi 
sıhhat nazın : Doktor Kordole. 
mey. Adliye nazırı: İstirati Mi
çesku. Maliye: Eski nazrr Miti. 
niska Konstantinesku. Harbiye: 

(Devamı 5 incide) 

Romanya i nt ibaları : 1 

Yeni Rom.o1ı Ba§:1.ıckili 
T.atarcslco 

Valimiz Lütfi Kırdar Romany~da 
tetkiklerini nası l yaptı ? 

YAZAN : Yekta Ragıp Önen 
~-... ~-~--J- . . 

Valimiz L?i.t/i Kırdar Köste.ııceye çıktığı sıra/la - Ke11di8iııc 
i::ahat vereıı ::al propagaııda ne-;arcti turi:.m dirclı"törit Korı u_ 
dur. Ortadaki zat Ekrem Tur, Arkada u::un boylu zat "Mustafa 

I!ilmi Tımatı ve muharririmiz görüWyor · 
' (Yazısı 2 ;incicl~) 

Erzincan havalisi.nde 
zelzele devam ediyor 

Yeniden birçok evler yıkıldı 
Ankara, 2 .J: (Hususi) - Er

zincandan şehrimize gelen ha
berlere nazaran Erzincan va 
havalisinde zelzele kısa fasıla
larla devam etmektedir. Dün 
Ye bugUn Karakulak ve Baş
köy nabiyelerinda beş saniye 
devam eden zelzele olmuştur. 

İlk zelzelede çatlayan binalar 
bu defa ka.milen yıkrlıuıştır. 
Karakulak nahiyesina bn~Iı 
Yeniköy ,.e Ördek köyilnde 
açıkta kalan halktan bir c;ocuk 
soğuk yUzUnden ölmüştür. 
Köylerde halk çadrrlarda ika
met etmektedir Devamı 5 incide 

Günlerin peşinden: - - - - -
Hatayı tashih sanatı 

Tarihte dilhi olarak ad bırakmış biiyük adamların haı·nt
lan tetkik eclilirse onların da hal l'e hareketlerinde hata'4ıa.n 
salim kalnıadıkları görülür. Hatasız insan olmaz derler ki do:-,_ 
ı-udur. Fakat in san ic;in hatn.clnn kurtulmak miimkiin olınns~ 
bile onu olmamış gibi µ;öste rmcnin ;rolu nırdır. Un da hatalı 
bir ha reketi ikinci bir hareket ile derh:ı.l tashih edebilmektir. 
B u itibar ile hatayı tn..,Jıih etmek hir ı-nn:ıttn. 

Bazı kimseler lıatalaı·m ı sürat ile anlal'lnr; yine siirat llo 
onu tashih edeı·lcr. Bu tashih haı·eketini o ka lar mnhirane idn 

. re ederler k i, hatanın yapıldığı zor anlaşılır; \'C luıtım111 m 
hittekl zararı da o ka.rlnr az olur. 

l<'nkat bazı klm st>le r ı\e \'ft rdll' ld, h:lta.l:u·mı nnlnmn:r. y _ 
hut anlnclıktn n son ı·a tash ih te o katlar µ,cı; knlıı· ki, buncİaıı 
beklen en faydanın hasıl olduğu nnla!;oılmaz. 

lIASı\N KU:\l~~A l" I 
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Nedir· 
meli 

bu tek
maçlar? 

Yazan: Muvakkar Ekrem fa!tı 
Bu sene - evet bilhassa bu te crkekc:e olmıvan nevilerini 

ı;ene - futbol namı verilen ne tecrübeye kalkmak tam mana. 
kadar hırg-ür sevrettimse bir ta. sile ayıptrr. 
nesi de ilaç içfn olsun tekme. Bundan başka hakem, se.vir _ 
siz, sillesiz, patırdısız gec;me<li. l ci, idareci top yekfm düş. 

Beden terbiyecilerinin müra- I tükleri bazı zaaflardan da ha. 
kabesinde yapılması gereken tlisclcrde sebep aramalıyız. 
resmi lik maçlarından tutun. 1 Hanı suiniyet ve su:harekette 
dostluk!! - ama ne dostluk?. - 1 bulunan tC'~ekkülleri teC'zive cL 
namı verilen .. alış veriş" kom. hetine gidilmesi hakkında bir 
binezonlarma kadar hemen he_ vait vardı? 
men hepsinde al takke ver kil. Biz, fertlerde tezahür eden 
!ih!... scrkt>ş ve sarhoş hare'{etleri 

Hani insanın garp cephesine cemivet içinde arayıp bertaraf 
imrencceffei gelivor! etmeliyiz. 

Savın üstat Selim Sırrı Tar. Dün elemanı, bug-ün sahayı, 
can, Ulustaki bir makalesinde yarm topu ve direkleri boykot 
sporla idmanı a)'jrıyordu, doğ. değil, infisah etmiş spor man_ 
rudur. Bizde futbol spordan talitesini cemiyet ve cemaat~ 
madut oldukça, sporu idmanla yerJe~tirmesine takmalıyız. 
değil muharebeyle yakın tut. Mıtval.:l:ar Ekrcnİ Talu 
makta haklıyız. 

Genç yaşrmda mühim bir uz. 
vumu tamamile malül bırakan 
şu mübarek futbolün inşallah 
bu sefer tekmesizini seyrederim 
diye koltuk değneklerime abana 
abana gittiğim her maçta benim 
halime bin bir nazire olacak 
barektleri esefle müşahede eL 
mekteyim. 
Şu noktayı biraz da açıkça 

deşmeliyim: Bugün sarı kırmı. 
zı forma altında oynryan, aslın. 
da ay yıldızlı bayrak altında 
toplanmış milyonlarca insan. 
dan başka biri olmıyan Cemil, 
yüksek kalitede bir futbol oy. 
naclıkça rakiplerinıin bariz tek .. 
me ve tepmelerine hedef tutulu. 
yor. 

A vrupada parlamış la tin sti
linde bir merkez muhacim olan 
bu İzmirli Türk çocuğunu mar. 
ke edeceğiz diye daha müsaba. 
kalarm başmda hatta, evvelin_ 
<le mimleyip yıldırmanın hiç 

Güreş teşvik 
müsabakaları 

Deden Terhiyesi İstanbul 
Bölgesi Giireş Ajanlığmclnn: 

1 - 9 Birincikanun 1939 ta
rihinde başlamak tize re G re
ko - Romen gü l'eŞ teşvik mü
sabakaları yapılacal,tır. 

2 - Bu müsabakalara ama
tör her güreşçi iştirak edebilir. 

3 - Lisansları bulunan gü
reşçiler k!Upleri ve lisanslan 
olmıyan güreşçiler de şahısla
n namma müsabakalara kabul 
edilecektir. 

4 - Ağırlrklarda bir kilo to
lerans kabul edilir. 

5 - Tartı saat 18 den l!l a 
kadardrr. Müsabakalara saat 
20 de başlanacaktır. 

6 - Müsabaka baş hakemi 
Ahmet Gürkandır. Müsabaka 
hakemleri Saim Arıkan, Reşat 
Tunçkol, Yaşar Erkan, Yusuf 
Arslan Yener, Ye.fil( Gürkan
lar, Refiktir. · 

7 - Müsabakalar Şehzade
başrnda Süleymaniye kllibii 
salonunda yapılacaktır. 

8 - Mehmet Çoban, Samsun
lu Ahmet Yener, Mustafa Çak
mak, Adnan, Faik Büken. Yu· 
sur ..ılrslan Yener İzzet Kılıç, 
Yaşar Erkan, Haİil Yil:lcr, Ke
nan Olcay, Hüseyin bu müsa
bakalara. giremezler. 

Cezalanan . u .bo cu .ar 
Bı•deıı 'J'('ı·blyesi h.tanlnıl 

Bülgesi Futbol Ajaııh~mtlan: 
Fenerbalıçecleıı ~ 3 ı Ai 1 Rıza 

Tansı G.ll.l!l3!J tarihinden ili
lıarcıı 4 ay. 

Demirspordan 1588 Edip 
Korkut :!3.11.1939 tarihindeu 
itibaren 2 ay. 

Kaleden :ıo93 Onnik Samoc l· 
yan 23.ll.l!J3!J tarihinden W 
baren 2 ay. • 

Yeni Şi~Iidcn 1940 Haçadur : 
Eczacıyan 23.11.1939 tarihin· · 
den itibaren 2 ay. 

Alemdardan ı n O Şaha bat
tiıı Falay 23.11.1939 tarihin- 1 

den itibaren 2 ay. 
Vefadan 1396 Necip Halıcı

oğlu 23.11.l !139 tarihinden iti- 1 

haren 15 gün. 
Topkapıdan 35 IIali.kr Öz

mızruk ~3.11.1939 tarihinden 
itibaren 15 gün. , 

Y. Davutpa:;;adan 440 Nus· 
ret Pekdemir 23.ı 1.1!!39 tari
hinden itibaren 2 ay. 

Y. Davutpaşadaıı 1GG8 Ali 
Haydar Bayyurt 23. 11.193!1 
tarihindau itibaren 2 ay. 

Y. Davutpaşadan 4.15 Fikret 
Batıyok 23.11.Ul:.l9 tarihinden 
itibaren 2 ay. 

Yukarda adlan, soy adla,n. 
Bölge sicil sayıları ve klUpleı·i 
yazılı iclman<·ılaı·a iştira!~ et· 
tikleri mfümhakalarclaki sui
hareketlerinden dolayı hizala
rında yazılı müddetler içiıı 
Bedaıı 'l'erbiyesi Genel Direk· 
törlllğünce geçıcı müsabaka 
boykotu cezası \'erilmiştir. 

Hiza larrnda yazılı t:ı ri h fer 
den itibare·· klUpleriniıı ve ha. 
kemlerin bıı futbolcuları ceza 
mtıddcti içinde müsabakalara 
iştirflk ettirmemeleri tebliğ o
hınuı·. 

Dün ve Yarırıf 
T ercüıne külhyai~ 

Satış yer. 
\/AKIT KITAPEV. 

1- IO kitaplık b'rmcı serı 
Nunıarn KW"u: 
l Safo 100 
2 Aıle Çemberi 100 
{ rıcaret. Banka 75 

Borsa 

1 
' 1 
1 

;ıe Sabah, 0ğle ve Akşarr 
1er yemekte~ sonra günde 3 defa muntazamar 

di~lerinizi hrçalayınız. 

Devle) 

Umun 
Oenizyollar ı 
~üdürlüğü 

işletme 
i 4anlar. 

lhi lt•n ıalhik olıııı:ın ı\clnlaı- - :\ıı:ıılolu - 'ııılıı·ıı lı:ıııı ıarirr~i kı~ 
ıııt•P.iııııııdı· rlc :ı~ ııt·ıı lallıik oluıı:ı(' :ıklır. 

Endı: c :rn lkiıwill'sriıı ıı:rn ı:mıı . ıııkıı ililı:ın•ıı !fıg\'r<li l c ct·~i il:iıı 
olıııı .ııı llın .ık;ııl:ııl . ııı s.ı:ıt i ti .: lıard.ctlc llL-ybcliyc uğray:ıruk Kiiı.ırii)·t· 
ı.ı"1l•n ı· ı· J(iipl'üılt•ıı 18.:!5 it• Adalara kıılk:ııı ~dcrkt·c de :.ıyııeıı ılt·nıııı 
ohııı:ıc-:ıl.lıl'. (9(i(l~ı) 

Ankara P. T. T. Umum 1'.1üdürlüğünden: 
- idare ılıli~acı İ\.'İll 2thJLI aıl e l r ıwrscll· ıı izoli'ılöı· a~·ık d;sılt. 

ıııryt• ı;ıkarılıııı~lıı · . . 
2 ;\fıılı:ııııııH'll lıt·kl 141Hl ııııırnkkal trııı i n:.ıt lU:i lira olup cksıll 

ıııcsi !I Kil ııuııusani H ili ~.ılı giiııii sa:ıt lj le ,\nkarad;t P. T. T. l" muııı 
ıııüdiirliik lıiııu ... ııııl:ıki Satıııalııı.ı Koıııısyunııııda y:ıpıl:.ıcaktır. 

3 - lsıı•klikr ıııııY:ıkkul ll'ı11iıı:ıt ııı ııkbuz ı·cy:ı lı:ıııku ın.·ktulıu ılr 
k:ınuııi ı·t·sik:ıl:ırıııı hi\ıııilcn nıczklır gün ve saatle o komisyona nıü

r:ıc:ıal etlı•c·l'kll"rdir. 
~ - S:ı rlınıııl'lrr .\ııkaraıln P. T. T. Levazım, lstanlıııld:ı P. T. "l. 

Le .wııı .\yni)al ~ulıt·si nıliılUı·lüklcriııd~n lıeıkhi.ı; olarak wl'ilcı·ckliı '. 
((i012) l!Hi83) 

Say n istanbul telefon abonelerine: 
Sisli !'iaııtralı 23111/!l:l!l ıl:ı saat 15 ılc fııaliyclc '!e\·cceklir. \buııck 

riıııi;i.~ C\'VC'ke lc\'Zi edilen o:ıo - !llU Telcron Hchbcrini {) sa:ıllcn İli 
lıareıı kııll:ıııııııy::ı lı:ışlaııı:ıl:ırıııı \'(' rehbere ıııiira(·a.ıl clıııc•dt•ıı ::ılıoııı 

:ırnmamnlarıııı hilhns~a ric:ı rdcriııı. l!HiH7) 

,. . .. ' . ' . ·"' ,.: .. 

Bir mücellit takımı 

iyi muhafaza edilml~ uzun bir mücellit 
sair mllccllit talomı aı·anıyor . Satmak istiyenlcrin 
caddesinde \'akıt ilan lılirosuna milracaatlarr. 

• 
1 

: 1 • "1'- . 1 

Ankara caddesrnin en iSlek. en muteber yer:nde 

[( iralık d:ikklln 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

iFö'1a1\tr@Oar ~eı RAD V O 
sn ırH~maıcaır 

SEBlll TIY.\TROSü 
Bu akşnııı 20.:rn ıhı 

Tcpclıa)ı Drnm Kı~ıııı: 

srm;ııt:\ 

--o--
J\onıeıl i Kısmı: 

l~İH ~ll'll \SIP .\ IU:\l\'OH 

-o-
11.\LK OPEHETI 
Bu akşam Eski 
c;:ığlayaıııla sa:ıl 

21 de: (Eski h:ı· 

ııı 1111 rski l:ı,ı 

Soı1 lcınsil. Cu· 
ı ~ ~nmı: (,üııül llcliısı 

-o--

H:ı)il füt.a E. S:ııl ı 

Tek Tiyalrosu 
27 lkiıwilc~riıı, 
Pazarl(•'i ak)alllı 

('skiicl:ır "Jlfılcılc. 

ı ıH EC f,EXCE AKŞ.\:'llC 

--o--

24 - 11 - 939 Cuma 

12.:rn: Proı;ırnın YC ıııl'mlekel sa 
al :.ıyarı, 12.3;): Ajan-; \'C meteora 

loji halıerk•ri. 12.50: Türk .\lüziği 

(l'l.) 13.30/11.00: .\tüzik (Karışık 

h:ırır müzik - Pi.) 18.00: Progr:ıın 
111.0j: Memleket s:ıat ayarı, Ajan' 
\'C Mrteoroloji habt>rlrri. 18.'.lj 

Türk ~lüziği: (Fasıl hC'ycli). 19.10 
Konuşma: (Spor serl'İ!>i). l!l.25 

Türk ~Hizıi{i: Çalanlar: \ 'ecihc 
Ccı ıkl Çağla, HC'fik Fersan, Fa hin· 
Fers:ııı, 1 - Okuyan: i\crıni Rtz: 

ı\lıısk:ııı :. l - Şerif h·li - !\arcı 
ğar ş:ırkı: OIC'-;t oldu gönül). 2 -

.\saf - Karcığar şarkı: ( Baz:ın ela 
hırım o ~iizd ~·ehreye). :ı - Scı·k 

Bt•y - LT.5ş:ık şarkı: (13ir melek sı 
rıı:ı rwri gördüm). 4 - .... - l'~şal 

ıniı'll't.:ıt: (llasretle lıu şclı) j -

11alk lürldhii: (\'Llılız). 2 - Oku 
y;ııı: ~IC'fhıırrt Suğn:ık. 1 - T:ııılıu 

9 - Yukarda bu nıüsabakn 
lara giremiyecekleri yazılı o 
lan güreşçiler, bu müsabaka
larda derece alan gürcş<;'ileı 
arasında 23 BirincikAnun 193!ı 
tarihinde ayrıca tertip edileccı, 
olan müsabakalara kabul edı 
leceklerdir. 
~ 

Eskrim antrenman
la, rna başlanıyor 

1 
1 

1 Devlet ve thtitaı 
1 Sosyalizm 
6 J Ras:n külliyatı 
7 tşçı sınıfı ihti!iilı 

75 
75 

t 

1 75 
60 

ALEMDAR s·nemas:nda 
ALLAH iN 
CENNET/ 

ri Cemil - l\iin.lilihir:ızkar şarkı 
(l)C'li n:ıll·ş eylerim). 2 - .... -

l\ürdıti~ıc.ı:tkfır şarkı: (Ci'>ıniıı gi 
Lıl. :ı - ...... - Kiiruilihıcıızkfır şoı 
kı: (.\rlık ne siyah). 4 - S:tlfıh:ıt. 

lın Pııı:ır - Kiirdilihic:ızkiir oıarkı 
Ak')aııı yine göll(enrle). 5 - Balım 
lky - l\ürdifihicazkıir şarkı: (\'et 
nıez mi s::ına). 20.10: Tem ... il. 21.10 
.\lüzik <R:ıılyo orkcstrosı - Şer 

Deden Terbi~·e...,i h.tanbu ı 
Bölgesi }~sl..-rim Ajanlığından: 

Eskiden olduğu gi lıi Eskrinı 
çalışmalarına aşağrda yazılı 
gün ve saatlerde Beyoğlu llal 
kevi salonunda devanı edile 
cektir. Eski ve yeni eskrime+ 
lerımizin mezkur gün ve saat. 
!erde !,;alışma yeı·inde hazıı 
bulunmaları lilzumu tebliğ o 
lunur. 
Çarşamba sa.at 17,30 elan 1!1.3L 
Cmart~sl saat 18 den :rn 
P:ıza.r (sabah) saat 10 dan 12. 

1 
~ Ruhi hayatta laşuur 60 
~ Isfahana doğru 100 

'0 J. Rasin külliyatı o 75 

7n5 
Hu serinin fıyatı 795 kurmı. 

ur. Hepsini alanlara % 20 
'konto yapxtır. 2:fü kuruşu 

·"sın alındıktan sonra kalanı 
ı lirası ayda birer lira öden. 

•l( ;izPrP diirt tak!"ite bağla
•ır . 

--o--
llı•r \kş:ım füı~·:ııı 'lhınllii, Saliıh:ıl· 

tiıı Pııııır Ye Arkaılmil;ırı - T:ırilıi 

Ko~ıiiııılli T:ılıfö. 

S \Z. C.\Z. KAl.3.\HE, \" \nYETE. 
lfötiin pro;.ır:ııııkı her P:ızar i~·ki

siı <;:ı~ lı :\laline. Ti.. ~:ınn 

"o\lllBI : A.'itıı l'.\ 
H~ıo;ılılı~ ı vrr· \' ı/\/7 \hılh:ı:ı" 

t 'ır. ııırı Nr')rı ı·:ııı ıılıırr l'ılt•n 

Ih• r ık Alı ııı rt Sı• H ıı 10 I 

Dr. E. Praetorius) 1 - D. F. E 
Aıılıt•r: Fra Di:ıvolo (l'vt>rliir) 
2 - llossinı: L:ı Seal:ı ıli Sl'ln (l' 

n·rıür). :i - Lan; Erik L:ırssoıı 

Diı·crliıııenıo, Orı. 15. 4 - E. Lalo 
:"o\ıınıoııııa IBıılcl Suili). '.:!2.00: ~IC'ıı 

lck«I su:ıt ayıırı, Ajan~ lrnherlcri 
Ziru:ıl, E<,h::ıın - Tahı·il:il, K::ımhi· 

~·o - ~fokur hor~::ısı (Fiy:ıl). 22.20 
~[iizik ISolisllı•r - Pi.) 22.l~ı: '.\lii 
z i k (Cazim ıııl - Pi.) 2:l.2:i/23.3U : 
Yarınki pro~ram, \'C k:ıpanış. 

r 

it 

1 

Ankarapalas- izmi 
fELEFON · (3438 

ıznııruı eL ıuuct~ır •. <:!n temli vt: ~ıı muntazt1nı sı 
yuvusııiıı . Kuııtur. tcnıızlık uC'uzluk nııK:asındao A.llk1 

ra P~ıa::tıı lt:Vkındt: ..ıtt'l yoktur 

Barıyulu. Kalurıferlı. müteaddıt firı~trlı old:..ğ~· ~ 
bi ndh yemekler veren ıokantayı, past.ahaneyı ve ~ 
raa~haneyı handır 

1 Den•z Lev~zım ~atına ma kom.syonu ılanıar 

40,UOll k ı lcı ~iit 

30,0UU kilo yoğurt 

Jkher Kilo~unU 
ııııılı:ııııınen ııeJ 

1 u.:ıo 
13.;-,o 

1 - 18/UTqriıı/ !l3!l l:ırilıin it> k :ı '1 :ıl ı znrCl:ı ).ıpıl:ın ekslll 
ıle \'Crilcıı tekliflı•r ~ iik~ck lı uluıHluğu ııd :ı ıı ~ u :.:ırda ıııikl:ır \ ' C rıı 
men lıcdelleri ~ö-.tcrilt• ıı slil 'c Yu.:.ırduıı 231'..! / i'c ı rlıı / O:l!l l~ 
rastlıy:ııı s:ılı ..:uııiı smıt ı:ı de p.11:,ırlık ek~ iHıııt•si ;)tıpıluc:ıklır. 

:ı - Kati t(•ıııiıı:ıl 13'.!7 lira 5il kuruş olup -:;.ırlıı:ınırsini 
islı•ycıılcr her uüıı ,.e rks ı llmt•ye hlıriik eılt·<'ckh-rin ıle !Jelli ııil 
saatle J\:ı~ıınp:ı)ada lrnluıı:ııı l,o ı ıı ıs~ oııa mürac:ı :ı ll:ırı. l~J 

.. "' >ı< 

Muhammen 

80.000 kilo kuru üzüm .......• 1 l.480 

1 - 2/lkiııı.:il~riıı/939 lal'ilıiı1tlc l.:ıp:ılı z:ırfl.ı l•tpıl:ııı ck~iıt 
tnlip \'ıkm:ınıış olan yuka~ıl:ı ınikl::ırik nıııhaıııın ..: ıı lıeılcli y:ııılı 

- .. ,3 
kııru liziinıliıı 28/lkincilr')riıı /!l.i!l ı:ırilıiııc raslay:ııı ~:ılı gunu 
:lO da pazarlık eksiltmesi yupılucaklır. 

2 - K:ıli lemiııııtı 2li'.:! lira olııp ~:ırtııaıııcsiııi ..:örmek 
ı-iıı her ı;ıiiıı ve eksillıııeye işlir:ık cdccek\cr i ııt.lc lıelli giin 
Knsııııp:ı5arla lııılıın:ın koıııi~yona nıi'ır:ıc:ı:ıllıırı. 

(Uşak) Ulkü 
Dtr e~ törlüğünden: 

9,10 \'C ı ı iııl'i sııııfl:ırıııı11.:1 ııaklt•ıı ııaıııtı• t kaydedılııılş ıı 
l.ırııı 23/ 11/9:1!1 1nrihinc kuıl:ır ınuıııııl'lclcrinı lckc:ıımul cttırıııt 

l :ı:,,uu 1.HllJS.'L"., lldl1 )a,>111' Jlııal\ l a uı;.n IHO ll" g,ı . • ı1v ı u ı . ı •"'", 

lesısalıııa ait iıışa:ılın iıııkali İ\'İn Y•'plırılııcak i~ll•r kapalı ı:ırf, 
ınesiııc konulrnuo;tıır. :\luh:ıııııncn bcdclı 422li9 lira :'ll kuruştur· 

terniıı:ıtı 31i0 li;a 21 kurnşlıır . .l\e)İf c·vr:ıkı 211 ku . uş mukıı1~ 
Fen i~kri müdiirlü~ündeıı :ılıııır. İhale 30/ 11 / 9:1!J Perşembe ~iW ı 
15 le l sı:ınbul fü•le<liye Daimi Encünıcııinılc yapılncaktır. 'f:ıJıl~ 
ih~ıledcn 8 gUıı ene•! Fen işleri ıııüı\iirlüj:iüııc ıııiir:ıcııatln cıJ.l', 
foııııi ehliyet \'csikaları ,.e ilk tt•ıııin:ıt ınnl.Jıuz , .C.) :ı nıcklupl:ırı ılro 
nıııııaralı kanuna giire h.ızırlıyııe:ıkları knp:ılı z;ırrıtırıııı ihale gııP, 1 
l-l de (!l~ tı 

, •13 
;ı111h:ıııınıt·ıı lıı·dl'lı :mııı; lır:ı ~:i lrnı ıı) ul:ııı nllet 2.ı "5oı lım eb'aclını1::ı çiın<•nlo k:ıro 27.lt.19:!9 Pıızarlesi gilnli s:ınt <1°• 11 ~ 

buçukt:ı Ha~·darpn~:ıcla r.:ır hina~ı cl:ıhılinclcki komisyon ııır9 

açık ek'iiltme u<.ıılilr salın alın::ır:ıktır. ıcıı' 
Bu l)C l{irnıek htiycnleriıı 292 lir:ı 07 kıırıışlıık munkk:ıl ~, 

l'e lwıııınun tuyiıı ettiği ı·e-;niklc birlikle eksiltme gliııü s:ı:ıtirıC 
komisyona mürarnalları li'ızııııılır. 11ııı' 

nu i~e ait ş:ırıııanıelcr koınisyonıJ:ın parasız ol:ırak dıı~~S) 
laclır. (93' 

* • • ı' 1~ ~fulıaıııınen lırdcli 3750 lir:ı olan :ir)OO Kit i\'cfl \'ağı 1t/
1 

& 
Pazartesi günü s:uıt ( 10,:ıııı on lıııçuktıı II::ıyd:ırp:ı')aclıı Gar bi1111~~ 
tindeki Koınisyoıı tarafınd:ııı 1wık eksiltme u~uliyle salın ııtırı 11

1rpı 1 

Bu İ5l' girılll•k isliycnleriıı 281 lira 25 kıını~lıık mu,•ııkk~ 1 ~~ 
Ye kaııunıııı t:ıyin rtliği vr~:ıikle l.ıirliklc eksiltme giiııü sa.ıllllc 
koınhyoııa mlirııc-u:ılları l:"ızımılır. ııJ1ııtılı11 

Bu i1ie ait ş:ırlnanıelcr Koıııisyoncl:ın parasız olnrak t gıiS6l 
lnuır. (. 

' •tıl' Muhterem lstanbul Telefon Aboneler• 
~l>ll 

flu ay~l:ııt itilınren şiıııdİ)C k:ıu;ır kııll:ınıJan folııra VC Jll!I • 

ılcl(iş t irilıııiştir. ı)U~tı ~, 
\'(•ııi f:ılııralar a~ ııı z:ıın:ıııcl:ı ın:ıklnır. malıiyeliııılc 01 ııcrc\r 

nlıonclrre lııı mnkhıı1l:ırın ihbarıı:ııne makamında kuponu ,er ııır 
1 tediyatı ıııiiteakip makbuz indi cdilc>rektir. Kuponlnrtl:ı nııııhiP,ıer· 

lemde l(ii~ll'rilmişlir. :'llaklrnzlnr rııal!Cılıtın teferrııalını ihlİ\"11 e, 11 ,ı· 
diy:ııın hiivi~·et nrak:ıları ~nııl::ınıııl;ı lıııluıı:ııı lalı il1Iıırl.ırın111~1 1'<i 111 

r<'ldrri iııırnlr ııı:ıklııız ıııuk:ıhili ~aoılııı:ı~ınl nııılııcreın ıılı~~~991 
den rie:ı ederim. 



1- VAKiT a& lK.lNCiTEŞRtN 1939 

Valimf z lüfll ludar Romanyadaı 
te!kikleıini nasıl yastı? 

Bab'qt~ belediye maf gtmeral Dombrovş1:l, ıt0lunda valimizin re. 
likalan• aağtndaki Bf.lfreı el9imiz Hamdullah Sııphinin refika.atd1T 

I 
Rouıan,.. Dropaganda neza· 

retiııin clavati Uzerlne BUkre· 
18 gltmif olaıı Vali ve Beledı.re 
Rcısim1ı lJo&tor Lntn Kırdaı 
!ataubula ltlDiıı batına dön
ın uı bulunuyor. Vallmble bir 
ilkte retlkalan, Belediye dal· 
uıI encUmenl &zuıncl&n Bkram 
rur. Romen 'l'urizm Ofiıl lı· 
tanbul mUmeum Mustafa 
Rılml Tunalı ve reflk.aaı da 
gl tmltler4L Vallmuhı re faka· 
tinde, Proparancl& nezareUı:ıtn 
davetllll olarak beıı 4e bulu· 
Du7or4um. 

Valimizin on sun kadar •11· 
ren Romanya sayabaU esna· 
sında tetkik ettiği mil.assese
ıerle teşkllAtı yQksek mUsıta· 

deterlyle b:m de görd\lm. 
Doktor Lntn Kırdarın ls· 

unbuldn fken sabahleyin er
keudeıı dışarı çıkıp şehirdeki 
in'ia.at 7erlerln-" gldlp incele· 
DııJler J&p~uıı b111yordum. 

Vall LQtn Kırdarın memle· 
kete ve \'&zlfesloe ne kadar de· 
rin bir aşkla bağlandıtmı Ro
manyada birlikte bulunduğum 
mudclet zarfında yakln~n gor· 
dUm. Resmi alyaret ve ziyalet· 
terden sonra, her aaatl boş ge· 
çirmek lstemlyor. emirlerine 
tahsla edllan hmual otomobtı
lt şeblrdekl modern bir mUcs· 
eeseden 4lterlne koşuyor: yol· 
• teaadUf ettiği !ntaatı. park· 
iları. b&bçeleri cürmak. ıusatı
JU ka.çır11111ordu. 

Jdeftlm ıuı oldutundan 
Bllkrette Ye dlfar ,eblrlerde 
lı:ıva 1&1murıu. karlı geçiyor· 
du. D07le blr havada b:ı.:an ar
Jtuından paltosunu çıkartma· 
Ataa blr fabrikanın kuaıı ve 
mAk!ııe 4alrealıı.ı iniyor, •onra 
•c.~ukta uzun mU<lclet dolaıı· 
"°"; muhataplarına mtıtema· 
~1cıı 1''1·amızça ye Almanca 
auz.L~: ıorar .. k aldıjı c:ev~la· 
rı d t;. ttcrlne bl\Jtık bir dlkkat· 
ı. l.u \" uedlyor<lu. 

ı~cıttl Kırdar ekmek fahri· 
:ta.larılllll tetklklııl blUrdlği 
zamau .aat Utiye geliyordu; 
terlemltU. Kendllerlı:ıl lur 7er
de çay alma7a. davet ettiler; tu 
, evabı Terdl: 

- Yorgunum. MOsaa<lenlzl 
';ı"rlm. Ham yarın aab:ıh te· 
nl .. lik ltlert.nı tetkik eueceğtm 
.teı:ı çok erken kalkacağım. 
dedl ve otomoblllne atl.ıyarak 
.doğruca mlaatir edildiği AU· 
aapalua sttU. 

Vallmlz Romanyaya b:ıynm 
l&Ulluden lstita<ie etmek Uzere 
dört gUn i~D gitmişti. Gidip 
-salme birer gJu11 çıkardıktan 
110nra ıerl1• iki ıun kalıyor· 
ııtu. Btıkreıte Propaganüa na· 
sırı Al•uandr nadvan lle ta· 
ıuıtıtı diler mUwtaz şahsiyet· 
ler Ud ıua ıarfıuda degtl Ro· 
manranııı blrkao tehrlnde, 
battA BUkreıtekl mllesaasele
ıtıı yarııının bile tetkik etme 
ıılı:ı mUmkUn olamıyacağını 

bundan balJka dost Ye mUtte· 
f1k bir mtlleUn bir valiye v~ 
belediye ralslnt - mewleke· 
tinde birçok işleri kcudlsinı 
beklese bile - blrkao gUo için 
4aha bırakmıyaca.klarını söy. 
ledller "' valimize ıetktk attı 
recekleri yerlerin toplu hlr lis· 
teslııl nrdller. Bu llsteıle am· 
niyeti umumiye. belediye, gaz 
elektrik, •u mUesaeael.arl, Uol
verslte talebesine ve amelele
re mahsus pansiyonlar, ıtad· 
70m, hipodrom. hıuıtah~naler. 
cocuk )'UY& ve ~reş1"r1, ek· 
mek, ıot fabrikaları. o•,.ı, r:a
'Slno, bahoe, park, yol, mezba
k, B1nema " eğlence '9r1erl 
nrdı. 

medl ve sabahın yedisinden 
başlayarak geç vakitlere ka
dar hepsini gezip gördU. 

Valimizin Nfııkatlne Propa· 
ganda nezareti tarafından ne
zaretin Turizm direktörü Kor· 
bu ile Umumi mUfcttlşlerden 
Kostantinesko memur edilmiş
ti. Çok gUzlde memurlardan o
lan bu iki zat valiyi K6stenca· 
de istikbal ettiler. Ve hiç bir 
zaman yanından ayrılmadılar. 
Hattl Köstencede fırtınadan 
vapur hareket etmemtştl. Bu 
mUddet zarfında da valiyi bı· 
rakıp dönmadller. 

BUkreş, Ploteştl, Slnaya \'e 
Braşovdakl tetkikler bltlp de 
ırnstenceye dönUnce Karade. 
nlzlo iki gUndenberi vapurla· 
ra yol v~rmnz bir ışekllde ka· 
lmrdığı görUldt\. Birçok vapur 
lar Köstence lluıanına &lre· 
memlşlerdi. Birçokları da çık· 
mamıştı. 

Bir gece ve Ud ıunu Köıten· 
cede g~clrdlk. Bu mUddet zar· 
fında. Vali buradaki b4rcok 
yerleri gazlp gördU. İkinci gU· 
oU akıamı fırtına hcnUz din· 
memlş olmnınna rağmen Ar· 
d"al lımlndekl 13000 tönluk 
şlJebe binerek lstanbula dön· 
dUk. Dr. Lü fi Kıl'dar bir gün 
sonraki vapurun yolcu vapuru 
olmasına ve denizin belki de 
dlnaceğl hakkında.ki tavalyele· 
re rağmen daha fazla kalamı-
1acağını ıöyllyerek bu tlleple 
)'Ola çıktı. 

VaU ve belediye ralıfnln Ro
manyada yaptığı tetkikler •· 
nuında Rumen Turizm Oflıl· 
n1ll l•tanbul mumeulll Muıta· 
fa Hllml Tunalınııı - memle· 
keU pek 1akındaıı tanımuı ltl. 
barlyle - bllyilk yardımı ol· 
maıtur. Dobrucatı ol&A ye 
Bllkr•t thılverslte3l hukuk fa· 
kUlte.,ınden mezun olan Tuna
lı, Rumen lisanını çok iyi bll· 
dlğJndcn Rumence verilen lza· 
batı bUtUn teferruaUyla tercU· 
mo ediyordu. 

Vahnln ve Tunalının rerı 
katarı aada takat çok zarlı ıl· 
ylnmışlerdi ve asaletl.!rııuu 
verdiği kibar tavır ve bareket
lerl7le her ziyafet ve tonlan
tıda takdir topladılar. Türk ka 
dınıır ının ezeli olan asal at vE> 
tlbariljınm bir ntımuna.lnl 
daha nrdller. 

Valimiz. Romanyada pek 
bUyllk bir hUınUtabul ve mi· 
aafirperverllk gördU; dost ve 
mUttetık bir milletin ıuzlde 
şahslyetlerlyla tanıştı ve mem· 
leketıne çalışmalarında kendi. 
dlslin takviye edecek bir hız 
alarak döndll. 

Ye1tta Rtu1111 ôn• 

lnHyar bir kadın 
yanarak öldü 
KUçükl>azardı Hacıkadm ma. 

hallesinde, harap bir evde yal. 
nız başma oturan kimaetiz 70 
yaşlarında Firdevs, diln akPam 
vemek yemek Ur.ere elinde lAm. 
ba rnır .. faı?a inerken, D"" •nzene 
sini kaybederek dUem,Ugtür. 

Firdevs dU!!ftU~ sırada llm. 
ba kı,-.1'11~. etrafa yayıla,, ~z
lar hemen atet atarak kadınca. 
ğı" da birlikte tutufltı'"'!'l'Hlfltur 

Firdevs ne kadar bağırmnısa 
da, lşittirememf' ve tamamil• 
V&l'&rak ftlmnı.tnr. 

Okullarda Uğleden son
ra ki <;alışma şekli 

Ma.arıt Vekilliğinin yeni ha.. 
z1rladığı tedrisat tallmatnamesi 
iki ayJanberı lise ve orta tah. 
.sil mUcssı>selr ,·;ndc, meslek o. 
kullarında te.tbıl· tdilmektedir. 
Talimatm .. ı: Nin tatbik şekille. 
ri etrafında ' 'tkalet umum mü. 
fcti2,crı tı.1·.Jından yapılan tef. 
tialer Veltllete bildirilmittir. 
B·ı yıl tecrUbe malıivetinde tat. 
blk edıten yar~m p.'t'n tedrisatı 
ilzeri:ı•ie ileriye sUrUlen mUtale .. 
alar, vbkilet tarafından tetkik 
edilerek gelec-ee yıl ıknkl!kları 

Yüzlerce adam ~~-1 
landıran yankesıcı 
Sahte uimlerle gezen 

Keork tevkif olundu 
Diln, Molatya, Siva•, tzm;r, 

Bursa ve sair bir çok Anadolu 
şehirlerinde yankeeicllik aure • 
tile yüzlerce ldfiyl dolandıran 
bir ya.nkeııicl yakaJanmıı, &dll. 
yeye tellim edilmlftlr. 

Anıl ismi K~~ Nfpn olan 
ve Omınn, AbdulJıüı, Mflımet 
aibi sahte »knlerle ııeyahat •• 
den sabl.Jralı blrlnci •ulh cev 
mahkemesi tarafmdan tevkif 
edllmlt. aon cUrUm yeri olan 
Bursaya ~rllmeefne karar 
verilmfftlr. 

o 
Şehir Meclfoinde 

Şehir Mecllal dtln a.at on 
bette Nectı> Serdqecönlıı bq. 
kanlıimda toplanm11tır. Bele • 
diye zabıta.il talimatnameatntn 
ma.hHU y~lara alt bir mlddeai. 
nin tadili mtllldve ve a1'ıhiye en. 
ciimenJcrine, terkini iccp eden 
13000 Hra vark11t bt\'kavuı hak 
kındaki teklif kavanin encilme. 
nine. ara.Ca lakc!~lerinde mahal. 
n kaymakamların verecekleri 
rapor çcvredrdc ka."'1. ... t"l"l ,..,lış. 
tırm2.rnn U""'"l"'I r--li1r1fı~O'l'\e 
dair miilkiye encilmeni mazba. 
tası ilct,11at 4'n<'iimeni11e havale 
edilmiştir. Meclis pazartesi gü. 
nil toplanacaktır. 

---<>--
Köprü - Adalar tari

feıi deiifmiyor 
Deniz yollan tdare!tl bu yıl 

köpril ile Adalar ve diğer lske.. 
leler arasmdakl sonbahar tart -
fe1erini kış mevaimln:le de tat. 
bik etmeğe karar vermiştir. Bu 
arada 30 tesriıtlAnt..ı,.n it!1-aren 
lftğvolunacakıan tarife tl7.erin • 
de yazılı bulunan ve Babahlan 
sa'"t yedide BUvUkadadan k5p. 
riiye, akp.mlan eaat 18.25 de 
kö'lrtlden Ar1~l"""S ";alka-ı pos. 
talar da 11.ğvedileeek, yu.a ka. 
dar iılemi~r. 

Baımdan yaralandı 
Mezbahada et ea~ yerinde 

calışan Ali dlln çengellerle et 
ns ~!ederken bqmdar ...... .,'an • 
mıs. tedavi altma alınmıştır. 

HABER 
Yann muhtelif mUnderecatla 

ve hır Cumarteıl gtıntl 

12 Sayfa 

3 Kuruş 
Kadın, Sinema Haftanın akis
leri makaleler: Pulculuk dUD· 
yaıı, Çocuk sa7taaı, Bllgl kı· 
rıntıları, ~flencelcr, g!inUn lıı· 

tlşar aaatlne kadar en son 
haberleri ve 

tımail Habib'e bir ce
vap, Andre Mauroia'nin 
Amerika mektubu, Kria
tof Kolomhun )'UIDUl'-

tuına doiru 

dU.,.el ti\.•rtkti r. 
Fakat bir çok veliler. hli

matnamenin bu yıl behemehal 
dtlzeltilmesl zarurl olan öğle -
elen sonraki miltalea şeklinin 
süratle halledilmesini istemiş • 
!erdir. 

Alakadar velilerin iddialan • 
na R'Öre (;ılleden scnra miltn!ea 
se~ olmal•dır. Talebenin e. 
vinde ,. .. lı~aca.k yeri bııl11rA·ı~ 
takdirde PVİn"' Mtmesine mu • 
saade Ptfümelidir. 

BugUnkU halde, yalnız f abrl. 

l'tf ahl- ~mclerde: 

ka ve müe:JSCSelerde öfledeıı 
so:ıra ~ah11an tP.lebe mUtftlea -
dan fstisna edilerek getirecefi 
bir vesika ile serbest bırakıl • 
malct:ıdır. 
Aynı formalitelere uyarak e 

\·inde çalı~ma.k istf',•on t.,1 .. be 
} "'J- ~I> mf'CllH' .lp f'dffAhllP.CPitt •• 
..ik~rdır. Bu itil>Prla btteiln vatı. 
"tğımız tetkik'ere 'öre okul lda. 
relerinde mahfuzdur. 

va~;,.,.. tr ....... :r [1'" 11c1".,.1f'~l ta 
l"af'!Ddan Vekalete bildirilmif . 
tir. 

LAieiide yaralı 
bulunan J?enç 

Suçlu zannedilen Hamza 
serbest bırakıldı 

Evvelki ıece Lllelide T&yya. I ... _ fAıynel altı ay kadar IVVel 
re apartmwılarmm yanında bir kemer almıftı. Parumı ver. 
Behram admda Tophanede dl. ıuedi. Elen de KfdJp dUkklnmdı 
khn evinde çaltpn bir genç iaıtedlm. 
tabanca kUl'funuyla ağır auret.. Akp!ll bs?'la Arhot p14ftJr: 
te yaralı olarak bulun.mut, ifade - Sen benim cıraklarrmm 
YerelDe& blr halde Cerrahpap.. ~,anmd& para ı.temeıe ubama.. 
ya Jraldırıldrktan eonra Hnmıa <lm mı? diye kUftlr etmefe bq. 
admd& biri de vakanm faili o. ı adı. Nihayet ~atıma ıanl • 
tarak yakalamnlfb. tlı. !kriz b'!den yere dt'ttmr 

l'ab.t vakamn tahkik.atma nu mrada elimde bulunan aa . 
et koyan mllddeiumumJ muavL ~ bıca~ karnma antanmıe. 
nt Turgut, Hamzanm hiç blr a. Hldise bir kaza eseridir.,, 
11>.an olmad~t m•.._.;ıı'na ~ • Mahkeme bir 4efa da ıahit. 
Jtararak kendt<!ini brra.inrın, ve J !rl dinleme«"e lbum g&rmQf. 
Celil adında. diğer bir §8.lısı ya. ı Ur. 
ka1!'-~":tr. PALTO f!~T.MAKTAN TEV. 

Celilin o cece Behram Ue be.. K!P' EDiLDİ 
rnber oldu;;,,. ve aralamıdaki 
eski bir kadın meselesi yi.izün. 
den Behramı yaraladığı anlaşıL 
lllJP'hr. 

Celal in~r etırekte"'r. 
60 KURUŞ !~l t~LENEN 

SUÇ 
Altmıt 1rurt1' alacalı: y(lzU.n. 

den arkada.eı Zeynelin bıçakla 
ka.mmı degerek yaralıyan, ve 
Mercanda earırlr~ yapAn Ömrr 
MU~.ağm dUn i-kinci &'Pi' cezada 
muhakemesine başlanılmıştır. 

ömer Milftak hAdiııeyi göyle 
anl&tara.k inkar etmiştir: 

Şehzadebaşı. Aksaray w Ll. 
'1lfdeld "ehv"lerden beş ki.,'ni" 
'altolarnı e11ıaralı atan Jf emıt 
e.dmda bir J(enç, ikinci 8\llh ceza 
Mahker..lesin~e dunışınuı ao •• 
nunda bir sene müddetle bapet" 
11alıkO.M edi!erek hemen tevkif 
r 1UJ"'.mt••f-11r. 

TOKLOGO TA T:IKlRDEN 
Katina adında bir kadın Türk 

J 'lğil t:ılıkir ıuçundan blrinci L 
r1r l'~:ı mal-'tC'Me!i tarafmdan 
J tr aene 1"'n~'1.otJe hapee mab • 
l önı ertilmi~ir. 

I spanqa ile ticari 
münasebat başladı 

lspanyo1 tüccarlarının büyük mikyasta 
siparişler yaoması bekleniyor 

Türk • Romen anlaıması gümrük· 
lere bildırilmek üzere 

İspanya ile olan ticari müna.. 1 c1ilmektedfr. 
sebetlerimiz lspanya dahill har. TORK - ROMEN TİCARET 
bi ile beraber tamamf>n dunn1Ji. Al\LAŞJ.I. \Si 
tu. Bu memlekette normal ha • Tllr.k - Rorıen ticaret an!aş. 
yat ıa vdet ettitı için yeniden tL r'lUlmD evvelki rUa Ankara.da 
cari temulara geçilmesi hU8u.. 1 ~k edlldlll haber alın!'llll • 
sunda iki taraf ıırasmda r·: .. "1. f r. Anla']D"""-m metni .bugün. 
kereler b3.1lamıştır. İlk olarak 1 U'de gUmrUlılere ve diğer ali.. 
şimdilik aramu.da bir ticaret l adrlara h'ldirilecektf r. 
anlaşması olmaması dolavıaile Aldığımız malflmsta gare. 
tspanyanm 2002 numarc t 'ta. '\lllr.ma. klirin~ esuı Ovrine 
ramamenhı dördUncU maddesi 1 uır1anmıetır. Baz1 eısya'ar 
hUkiimlerinden icrti"ı>dt' _..,_..,ı · in l""uıvven kıvmette tahııl • 
kara.rlaşmqttr. Buna göre ara. • ıt e · nlml§tır. Bu era}ar ara • 
mızda yeni bfr anla~a va!)J • r nda Ror-•nvaclan geleeek tıbbf 
lmcava kadar lsnanva ile ta. ' s kf myevf ecu'•ı-la bllhusa o. 
ku voluvla ticari milnaaebet - r" •.ın, kereste. bemln 'ft t>etrol 
ler yapılabilecektir. ' a.rdT. 

Evvelce yumurtalanmmn bU Bı•ndan bqka Romanyaya 
·ıiik ı-; ... ırı"..+erlsi "'"" fs-. .... ~,. ' önd"'rllecek maden lr&nUrll, de.. 
nm tekrar bu volda Biuariflere ı i, 8Usam. balm11111u. zevtfn ta. 
başlamam beklenmektedir. 'Ka. resi, zeytin :vatı, tiftik, ham 
ramamenin ~önn\ncil m,.M-L · ı.muk maddeleri llaıua tabi 
nin tatbiki dün mıntaka tica • ·tutm,. .. tur. Bu mrc!c'•Jer leıı 
-"!t m''~ .... "'r'~ ,..;,~lr!Jr ·-· ="· :mıar··:ı..,. lltl"'cat vaı>~ ,..,. 
thncatçı ttıccarlanmız bu ka. 1CC!''°'1a.r hflkGm~ mbaade 
rardan ~k memnun oJmueJsır. · ta ... "1dard!r. 
dır. Yı1trn•1"taeıl•!' "'mdfA,. .. ta. ROMA~"VAV~ VA• VC!VA 
DBDY& mlleS881elerile muhabere. GONDERlı.tYOB. 
ye başlamqlardır. Yumurta pi. ~n ~terde Romanvava Vali L!tft Kırdar, bu Uıte 

Jrartısında tetlı:llt mannlarm· 
~-~ 4Jierlııe te4a ede-

Firdevain kömür haline gelen 
cendi dUn adliye doktoru Sa. 
lfh Hıı.~im tarafırıdan muayene 
eıUldikteıı aoora g&DWmu,tUr. , • ._.,.,_,_.~~---

TIU!P'"'"D çnk canlPnaca~ ve mUlıim miktarda Ja1 me,va 
tiyatlarm ytlklel~ Umit ._ gönıı1eriJmeıkt, Ba anda bil. 

Beyne:milel meşhurlan 
var mı? 

l3ma!I Habibi 
fikirleri 

kendi n'illetlertne aeref old 
rını biran unutmaılar; ve 
litinliğe mal etm~k kimsenin 
lın'Clan geçmez. 

Bu, bizde de biSyle olm 
ve b5.,le ola"''\ktır. o .. ..,ı.ınlr 
paratorlutunda en bUylik be 
milel !Öhretimiz frenklerin 
ıc ... •ta dedil:1eri Kf!ip Çelr'Ji' 

Mua'!tr fikir ve .an11t u'ısi 
terimizden pek coklannm mu 
lif Avrupa dil1erine, uerle • 
tercüme edildiğini biliyoruz. 
kut bunlar tam manulyle be 
milel bir şöhret demek d·fll 
B•vn-tJ-n•t ,.~ttt1rrl 1""1'1 
chemmiyetlerinin artmasiyle 
ıanır. 

Erkiden "Hasta adam" d 
Türkiyeye lömse ebe!T'mivet 
mediği iein rarp Alemi bizi tc 
kc de pek JUzuıu ıörmüyo 
Hnlbuki Cum1ıu .. fvet TfüH 
blitün dünyada. Kanuni zaıra 
da bile g6rmedifi bir hürmet 
ehemmiyet kazandı. Öyle 
1:i medeniyet ller-i bizi a:ııl 
lan sonra merr'·la t~ttd~e 
hyacak, yetiştinll~=rntı •c v 
tireceğimis kıvmetU ıtahıi~ 
asri bund:ın ıonra anlrvacaJrtıtl 

Mazisinin her zamanında 
ve ll"'at·n her ı:ba .. 1.,dı b 
dehı'ar yetf·d•en TOrlr m=' 
nin yine d hatır ye·i~tire~eti 
bildir. Atat"•l•l'.nıUı bUtün ll 
yadı bunun Himelaya mal' , a. a 
bir lbide:l ,-ibi durmaktadır.' e~ı 

iki kiçi boğulc!u ~~·: 
Evvelki gün Ud k13i bo ı ıy 

mWJtur. Kur1~qmede f 1 nu a 
ralı kl>mUr deJ)"'•nnrl• <"""'"" it h 
va,mda Serif n"'1u y .. ,,.r • , 
tarmı yıkamek tlzere liman tıı ' 
resine ait klUbenin vanmda ı 
nize uzanmtS. bu sırada mu 
zeneaini kavb,.-1nek d'\-iln 
~lm\lftUI'. ·eeeedi butüna 
mıqtJr. 

Dt~er bofulan.m hUviveU 
huldllr. Bu adam könrünün 
darp~a iskele•; Uzerin~e c!c a 
~ırken denlz.e dilferek bo3'1 
tur. e 
Bal~ İl'l ~ara.1--~• e " 
Beva~ Ord'ı c.ı'1-lf""' ltr 

sebze--'lilc yalll.n R..•tla lr' 
vecf Veıt 'akalqırlarken 
elinde odun yarmak üzere 
\undurdu~ bs'tayı !'..r•" 
~al~a indlnnl1o ehemmi 
l l aurette yaral&mıltır. Y 
hut'l"ene katdınlmıttır. 

He.lkeV:nc'e açılo.ıı 
c!er&lcr 

~tktaR b11.lkevinden: 
Evil'T'izde k•s ve er'·e1' 

"kul talebeleri irin inrril 
tratlllZ"a, matematik ve 
ıı.ıetrf kurstan ııtrr,mr~trr. !ı 
• enlerin her dn idar.. me!IS 
··~mtıuı ~··. A<'ot ederek 

·nt1''1'TI'l1 "aT:ıtırmalan lA-nt 

• Oku9!1"1c vnmak bi' 1 
e vn•'ltdPn Vltkan krdJJI 
·r~k vıd,.'1dıİ••ıırmn~ l"'n 
~iz.1P oknma ve vaznı'l kt' 
~, &"ıl 1ıaktıcbr. Kunlar 1r 
v<> erktıll l\retmen ark0 d-c 
•nrı tıırafrndnn lda~ edf' 
"''"· Evimizde f'ı-'r gUn kavıt 
., .. b . ..... -·•t'T. 

~ Cumarte. t Pa > l5 il. Tefi. 76 n. 1 
~ < ı 8$enal 114 ~ 
1-- ıtacıın tA Kasıııt 

ı 
ValuUer Vasati Ezani Vasati 

Gilnet 8 59 2 15 7 00 S 
o~ıe 12 oı 1 17 12 oo 1 

~ ikindi 14 30 t 45 14 30 t 
1 Akpra 16 44 12 00 16 43 ıt 
1 Yataa 18 21 1 38 18 21 S 

lmuk 6 l& 12 st 6 US ti 

hua elma. llzflm varcıır: 
Rt>manva vanuri1e vnzıerce 
drk elma aevkedtlmll't:ir..:. ~-·~ l' 

Diier taraftan dllD ,,,.._.-.. 
\U liltthı, Rofl"'an,.._ya tnsJO 
1ık. JıoP"'f'•"! Ytllatlne AWP"lllıt.ı 

eevkedilmlflttr. 
f.To'r.nda brndıratı Re~~ 

l"'1 "" ~v. ka"~. ldl"'~· 
ve ltalyan bandırah Ka 
vapu1'fte de eJekt:rlk mal 
tellf'ke, kireç ka'VT"alı. 1 
mı'hrelnmi ~ 



Denizaltı gemilerinden sonra Almanf arın kullandıkları veni silah -.. ._, ~ ..... ,_, ------ --= .--. ...... ,,_.,, ~ ..... ..... ~ --. ~ _.~.. -

~l Mc§.lyuıı 1tc§lrr0c§l0©lıro 
i~aç türlü mayn vardır? Almanların 
en soiı model maqnları,· bu işe bağlı 
~:~ Beqnelmilel nizamlar nelerdir? 
.~anya kabinesı· yerı~~t~r~~~me~a~ı:; t~~f~:ar~ib.i?~ı~ w- ._ itI : - · . 
ı.ı • • muştur. A1ans haberlerınden og-

::ıJIÇın • t"f ft · rendiğimize ı;öre son birkaç gün 
J;tı IS 1 a e 1 zarfında Alman maynlerine çarp. 
dY ll:ıan • . mak suretiyle batan gemilerin 
.,lı 1 ~ada Arge toıunıı ka- miktarı bir düzinevi bulmuş. 
1b~"~l<1~tıfa etti. Kalineslio- Bu deniz facialarının birçok 
1.~ 01ltUJmesiudcn sonra ik- kurbanlar verdi~i muhakkaktır. 
rıa~,11 e ahn Argetoanoııuıı Bilhassa son günlerde batan Si. 
• .Jeııı a sebep, Almaıılal'lu. mon Bolvar isimli gemi yoJcula
~~ç e~ arasında Ulikreştc rmm yüzlercesi sulara gömül-
,.(l i]t a fta?anbe ri dcYanı mii~tür. 

1 ~/az, tı~ad ~ milzak ere le riıı Bu hareket yalnız müttefik 

la/ gırmış olmasıdır. Al- devletler deniz ticaret filoları i
r. ~ . Humenlarde n petrol çin değil. fakat bitaraflar için de 
"~ tıı~e Ley~n Alman ~lar- çok ciddi ve görünrnez bir tehli

t ~~IU lenasıp bir kıymet tc- ke teşkil etmektedir. 
te:llu ile . tabi tutulmasını is - Denizaltı harbinden sonra bu 
~rf.oj ':f'ıcaret ve i ktısat na- kere mavn tarlası usulüne nıiira. 
·ı~ ı C>~ıo. b~ ~.ekliri kısmen caat olun~ası e~ ziyade H~llan. 
a~-~at er. goruntiyordu. dalıları muteessır etmektedır. O 
cJıt s~ tı car~ t nazırının dış kadar ki Hollandalı balıkçılar bi
a~~~ı 1Yasetini kabinede di· le mühtcmel bir tehlikeden çe. 
~ıi~ il.zaıar t enkit etmekte kindikleri için denize açılamıyor. 

Zararsız hale getirilen bir mayr 

edeceğiz? 

3 - V AKiT 25 tKlNCiTEŞR IN 193~ 

lr-·· .. Görüp düşündükçe 
' itiraz etmişler! 

Bir gazete, İstanbul bc>le<liy<'ı-i lktısat mii.dürü ne baı;ı 
biiyük loka.ııtucılnrın konn7tuklnı·ını t'nkat aula';iama<lıklannı 
yazdr. 

: İktisat müdürü lok:rntalaı'<la içki ilo birlikt-0 wmcklcrin 
~de tıı rifeye bnğlanmiısın ı istcmiı;;; lokantacılar içki 

0

lçin: 1: - Peki! , 
Demişler; ama yeıncklel'in Wc,; bir kayda U'ibi tutulması-! 

na ynıın-:mamışlar. İ 
Buldukları bahane de şu: i • 
"Eğer biiyle bir tarife k.onn.r (la fiyatlar imlirilirse, y&- ı· 

mekler miktar bakımrndan azaltılacak , .o tedbir boşa gide· 
<:ek,, nıi';i! 

Bir ele\ Jet miie~sesc>siyle temasa girenlerin, elbette pa
, zal'lığa Airişm<'k hakkını kendilerinclo gürdiiklcl'lni znnnct
i miyoı·ııııı. (,1iinkii hu, bir hayli ~arip bir cesnrct olur. 
i Fakat ı;;u mazeı·ct diye oı·tıı.ya sürdükleri ba.hnncnin ken
: clisi d" az tuhaf değil. Halkın menfaatini korumak, kiu• l'C ka.
i :t.ırncı akıl ahı· bir lı:ıddc iıı<lirmck i<:in dc\'letço alınan her t-O<l
: bir, <lPınck bir kurnn:.dıkla hiçe indlrilcbili~·or! 
i jkt1snt ıııüdiirlii~ii, acaha ı;;n miktar meselesini tayinde 
l adz mi snnılı~·or'? Şu hadmdc, ı;;u yol<l.n hir "kepçe,, ~·ı mc;ii 
i olarak kulla.ııdırLuunı; mı'? Uiinyada miktarı clcği!;omez bir hal 
! koymak J,adaı· kolay ne ,·ar'? 
! Hem niçin lokıuıtncılur, doj'{rulıığu kendileri için r:;erefli 
? bir hnl tntııınyol'lnr dıt, kan un ve belediye ııiznuılıırındıın na.-! 
! sıl sı:rrıJıH"aklarmı dfr:-ii n ii,\·orlal''? i 
: Hııg·iin ;rcmck fiyntlarmın fazla oldıı ~ıı sıı A"iitlirmez bir ! 
i ~crçektir. li:nznnç için hiç bit• kayıt hnttıi insaf kayclJ bile yok- ! 
l tlll'. Her miicssesc sahibi, malına canı istccliı;ti yül .. seklikto fi- ,. 
i yat bi,:iyor. 
i Miktar hahslnclc ele halil aşçıbn~ınm meşhur: 1 
; - I\.ısımı bilir! i 

Diisturn hıikirıtılir. 
Hele Ilc>yoi!,lıınun bazı lokantalurının, (iylo tn~kın birer 

fiyat listeleri ' ııı·c.Iu·, ki tlü7ünüp 6inirlennıcwck mümkün 
olmaz. 

Hiç kimst'yc : 
ıl b assa maliye nazırı ve lar. 

V~~e~llka direklörli Kons- Diğer taraftan öğrenildiğine 
e J kSk~ Bojoio'nun siya. göre Ostand sahilbrini ziyaret et. 
t~~. atı~·yen tasvip etmi- mek sureti katiyede menolunmuş. 
·~ili DoJoio Rumen ti- tur. Çünkü kumsalın üzeri deni. 

·~ı/ru ıı. he r şeyden C\'vel or- zin tesiriyle sürüklenip gelmiş 
~. ~li:aya mtiteveccih olma- maynlerle doludur. 
gı ~t ~.rd.u. Maliye nazırı ise Bu maynler o kadar müthiştir 
d ~· övız siyasetine taraf- ki bunlardan birinin infilaki, vaka 

·: <ızil?Vekil Argetoano ma- mahallinden üç kilometre uzak. 
r. et;t!. Kostantineskonun ta olan bir hastahanenin bütün 

ll ı~y gı m a li siyaseti mlif- camlarının kırılmasını mucip ol. 
ı.ı... llJ 

0
r \ ' e i~i nazrr arasın- rnus.t~r. . . . •V• .. 

C) Sabih maynler: Sabih mayn 
ler çok tehlikeli bir silah olmala. 
nna rağmen muhtelif sebepler 
tahtında bütün diinya denizcile. 
ri tarafından kullanılmaktadır. 
Mesela bir düşman gemisi tara_ 
fından takip olunan herhangi bir 
harp gemisi bu takipten kurtul-
mak istediği takdirde derhal de
nize yüz kadar sahih mayn at. 
makta ve bu mayn tarlası, takip. 
teki düşman gemisinin geçmesi 
imkansız olan bir mania teşkil et. 
mektedir. 

Almanlar denizlerde hakimiye. 
ti tesis edemiyorlar. Bütün AL 
man ticaret ve harp gemileri li
manların-da demirli bulunuyor. 
Denizler üzerinde yalnızca müt. 
tefiklerin ve bitarafların deniz ve 
harp filolarını görüyoruz. Bina. 
enaleyh Almanlar denizlere sala. 
cakları sabih maynlerin muhak. 
kak ve ancak bitaraf bir gemiye 
veya bir müttefik gemisine çar. 
pacağmdan emindirler. 

- Ilenlııı k<'~·fim böyle l'itlyor. nc~cnmiyen ~C'lme~ln! 
Demek hnkkı \ 'Cl'ilmcmi';'tir. Delcc.Iiye, bu noktada en bil· 

riik titizliğini ıı;östCl'Sİll YC hem bizi fazla pnrn. l'el'lllCktcu kur
ı tarsrn, hc>nı kendini ı-;ayfürsm! 

!.---.. · ................... - .. Hakkı Süha Gezgin .... -

ELLERiN DiLi: S -
Ellerinizdeki pürüzlerin mana-

ğııJ l§ı ~Şmazlıgr yatıştırma· Brukselden bıldırıldıgıne gore, 
u a ~.°:du. Başvekil 1.ıu ya- "Coseyde" de bir mayn infilak 

"T1 lı: hışınde Kostantinesko- etmiş ve bir baraj üzerinde 500 
a U akır bulmamakta idi. metre genişliğinde bir rahne aç

i lrıı lllaliye nazırı büylik mıştır. Coseyde'de daha aynı şe. 
~il ~ti m üdalaa ediyor, kilde üç mayn, Panda ise on bir 
1 ~·ıse kü.çilk ·asnaf ve az mayn bulunmaktadır. 
ı ı ö~·ıunun kalkındırıl- Bütün bunlar simal denizinde 
lls~tiyordu. Almanla r Dr. seyriseferin çok tehlikeli olduğu. 
ôıı. Un riyasatinde Btik- nu meydana koymaktadır. 

f derdikleri bir iktısadi Son günlerin en mühim h§.dise~ 
J az1lnarifetiyle Romanya- 'Si mayn tarlaları ve bunların do. 

cc a llliktarda yiyecek ve ğurduklan zararlar olduğuna gö. 
lll11ııt <lddu ile petrol ve ben· re maynler ve bunların kullanı. 

ltıt al{ istiyorlar, alacakla- lış şekillerini izah eden beyneL 
s ~e e~ nıaııarma mukabil milel bahri kanunlardan bahset
·~ ta' eaaire vermeği tekli!~ meği muvafık gördük .. 

Jc"~ ~~1• Haftalardan beri MUHTELİF MA YN TİPLERİ 
v ao en. müzakereler sıra- 'fJç türlü bahri mayn mevcut-
b~l~ıu.·OOo domuz ile 30.000 tur: 

.... dta, haY,Vanın Almanya- A) Elektromekanik maynler: 
!~.('~lacı hakkında muvakkat Yani mayn denizin herhangi bir 

eJ' :ı. Şı:na imzalanmıştı. Fa· noktasına ye~leştirildikten sonra 
ll.cıltzlaşmaya maliye na- sahilden tarassut olunur ve üze

etıe itiraz ediyordu. rinde bir düşman gemisi geçtiği 
l~ Alman heyeti Ru- zaman, sahildeki gözetleme me. 

\y aret ,.e iktisadiyatını muru derhal bir düğmeye basarak 

1acak ve Rumen köy- maynin infilak etmesini temin e. 
<. O• ~ırtısad1 bakımdan eza- der. Tesir sahalarının- mahdut ol
ıUı ·~~ flcr ileri slirmüştü. masr hasebiyle bu maynler pek 

f!~ilr~eı:ı. de milzakereler ender olarak kullanılır ... 
t:t ~il. anberi devam edip B) Bağlı (sabit) mayinler: l!
ettı~ \' halde müsbet bir na- mumiyet itibariyle bu maynle.~ın 
k a~~l'I}anıamıştı. Üst kısımlarında kurşundan tup. 
~ ~ et~ haftalardanberi !Jer bulunmaktadır. Bu tüplerin 

~ ıl. 1 dıldiği veçhile Alman içinde de, ayrıca içlerinde asit 
fJJt ~t: ~~ri boş Bükrcşl terka• sülfürik bulunan ince cam tüpler 

n e 1 Urken Rumen kabl- vardır. Bu maynlerin üzerinden 
1'r.t l ~titasını krala. verdi. geçen herhangi bir vapurun bu .. ~f~ · ar~1, yeni kabineyi kurşun tüplere çarpması esasen 

eJ ~~ eakı başvel<illerden in~e olan bu tüpün ikiye bölün-
ce ~ ~~'Yu memur etti. Bay mesini ve binnetice içindeki cam. 

i lid eski Rumen lliberal dan ikinci tüpün kırılmasını mu. 
a.y erı idi. Geçen sene cip olur. Bu şekilde dökülen asit 
sa,1~da yeni Rumen ka- sülfürik, mayni infilak ettirir. 

~raııısı işlenirken Tata- Sabit maynlerin alt kısımlarında 
tıela olan merbutiyetini bir halka bulunmakta ve bu hal
~llb göstermiş ve yeni kadan geçen bir zincir ile mayn 
htı eye derhal uymuştu. deniz dibine tesbit olunmaktadır. 
~~~~ek~lete g elmesiyle, Maynin denizde ne derinlikte du
tı,~1 rejime uyma!{ is te- racağı şeraite göre zinciri uzun 

ba,1/~en köylü (Sara- veya kısa bırakmak suretiyle a_ 
ıı •il <ltsı lideri YUliyü Ma- yar olunur. 

6 ~lıt a Ye ni rejime uya- Bu şekillerdeki maynler fev~~ 
2 ıl %~?Skoya. müzahir ola- tade tehlikeli bir silahtırlar. Bıl. 
1 ıl ~('(, ın. olunabilir. hassa bir tesadüf (mesela büyük 

9 ~ tnettin DEUOR:\Lı\N bir fırtına veya zincirin pası.an~. 
~ • rak kopması) neticesin-de zı~cı-

l~ şl 1~ {> l"' tinden aynldığt takdirde teh!ıke 
t ,f ~~1c· ar a mentosUD• birkaç misli artar. Bu ~ak~ırde 

f~ r l tenkitler sahih bir mayn olur ve hıç kıms.e 
~l <ı, 24 (H A) B bunun dalga ve akıntıların tesı. 
l '.l.'itn ususı - u riyle hangi tarafa doğru sürükle. 
il \rak:s ga.7..etesi, parla- nece~ini tesbit edemez. Bu tak. 
~~tı : olan tenkitler- ~ d 

. ıtıe~Yetle bahsederek dirde hatta bizzat bu mayni e. 
il.' ay/tı. düşman tarafın • nize dökmüş olan devlet gemil~
~~~i~~k şeklinde telakki ri için de muazzam bir tehlike 
~~'Ui -1 

1 kaydetmekle be. teşkil eder. 
11.ıJ:k a efetıe h"kA t' 1 Bunun için de careler dü1ü-
~ ~ıtıd . u ume ın e • . d' M 1A 

\1S ,,t-ıl ese hıç şüphe olma _ nülmemiş değıl ır. ese a ma~n 
t i;.ıı~ ~asında bu ~ibi ten_ zincirden kurtulunca otomatık 

e. :.~llılll adar büviik fayda. bir supap derhal açıhr ve mav
rt'I ~l!l'~lcı 11 J;erek bütün 1n. na su dolmasını mucip olur. bu 

e ~1~~. dost milletlerce şekilde ağırlaşan mayn de deni-
&ltl.i Yazmaktadır. zin dibine çöker. 

Bunların emniyet tertibatları 
başkadır. Eski sabih maynler, ağ. 
zr şeker veya tuzla kapalt birer 
deliğe maliktiler.. Bu o şekilde 
hesaplanmıştı ki muayyen bir za. 
mandan sonra şeker veya tuz e. 
rimekte ve mayn doğrudan doğ. 
ruya denizin dibini boylamakta 
idi. 

Maynlerin ne şekilde kullanr. 
lacağı ve han-gi maynlerin kulla. 
nılamıyacağı 10 teşrinievvel 1907 
tarihli La Haye itilafnanıesiyle 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bütün büyük devletlerin ve do. 
layısiyle İngiltere, Fransa ve Al. 
manyanın da imzalamış olduğu 
bu itiJafnamedeki memnuiyetler 
şunlardır: 

1 - Temas ile infilak eden o. 
tomatik sahih maynler yerleşti
rilmesi memnudur. Ancak, bu 
maynler, yapanlar tarafından 
kontrolil kaybedildikten bir saat 
sonra tehlikesiz bir hale gelece'ı: 
tertibatı haiz ise bu memnuiyet 
kalkar. 

z - Temas neticesinde otoma. 
tik bir şekilde infilak eden sabit 
maynler zincirlerini koparır ko. 
parmaz tehlikesiz bir hale gelme. 
dikleri takdirde kullanılmaları 
memnudur. 

Hukuki vaziyet gayet vazıhtır. 
fogiltere, Fran.~ ;e Almanya :Y· 
nı şekilde bu ıtılafname~~ ~~gl~
dır. Hareketleri ancak husnu nı. 
yet veya suiniyet ile ölçülür. 
İngiltere ve Fransa tarafından 
bugün kullanılmakta olan mayn. 
ler 1907 tarihli itilafnameye uy. 
gundur ve öyle zarmediyoruz ~i 
Almanya Amiral Readerın vaadı. 
ne rağmen her iki şeki~de de m~v. 
zuubahis emniyet tertıbatma rıa. 
yet etmiş deği~dir. Vakalar bunu 
teyit etmektedır. 

öyle görünüyor ki Alman~a 
aym itilafnamenin muvakkat. bır 
karaktere malik olan ve aşa.gıda 
metni bulunan altıncı maddesini 
esas olarak kabul etmekte ve b~
tün harekatını sanki bu madde ı
le kurtarmaktadır: 

''Münızi devletler arasında iti. 
lafnameye uygun bir şekilde mü. 
tekamil maynlere malik olmıyan 
malzemelerini mümkün olan sü. 
ratla tadil ederek itiJafnamenin 
emrettiği şekle sokarlar." 

Demek otuyor ki 1907 •denbl". 
ri iki büyük harp g-eçirmiş olan 
Almanya bütün silahlarım teka. 
mül ettirdiği ve en modern ölüm 
vasıtalarını icat ettiği halde, yal. 
nızca mayn imali hususunda pe1< 
yaya kalmış oldı:ğ:ından bala La 
Haye itilafnamesının altıncı mad. 
desi hükümlerini yerine getire. 
memiş oluyor. Bu husus mantığ:ı 
uygun gelmivor. Şu halde ..... 

DENİZLERE HA.KİM 
OLAMAYINCA 

Şu halde vaziyeti nasıl izah 

Alman bahriyesi hiç bir tehli. 
keye maruz değildir. 
· Nihayet son olarak elman ha. 
herler Almanların 1907 itilafna. 
mesinin 6 ncı maddesinden istifa. 
de etmek şöyle dursun, bilakis 
en son model ve en mütekamil 
maynler imal etmiş olduklarını 
gösteriyor. 

M I K NAT I SLI MA YNLER 
Bu sene ilk defa olarak mık. 

natısi maynlerden bahsolunduğu. 
nu işitiyoruz. Bu maynler, mayn 
toplayıcı gemilerin filelerinin ye
tişemiyeceği çok derin sulara yer. 
leştirilmektedir. Bu maynler c. 
lekroemanlar ile mücehhez bu
lunduklarr için Üzerlerinden ge. 
çen ağır demir külçeleri (mese. 
ıa bir vapur) geçerken, bu elek. 
troeman rnayni demir külçesine 
doğru itmekte ve bu şekilde va. 
pura çarpan mayn infilak etmek
tedir. Ve bu şekilde infilakler 
umumiyetle vapurun omurgasm. 
cia olduğu için tesiri daha fazla 
hissedilmektedir. 

Bu maynler denizaltı gemileri 
tarafmdarn suya dalmrş bir halde 
serpilmektedir. Böylece mayn bı
rakma faaliyeti de görülmeden 
yapılabilmekte ve bu müthiş ve 
amansız siliih her yere kolayca 
sokulabilmektedir. 

Alman bahriyesinin bu şekilde 
beynelmilel kanunları çiğnemesi 
düşmanları olan müttefiklere bazı 
zararlar tevlit ettiği gibi daha zi. 
yade bitarafların bütün haklarını 
çiğnemektedir. Almanya bu ha_ 
rcketiyle bitarafla.ra da taarruz 
etmiş oluyor. 

Yeni bir 
ptanı 

Almanların ha rp istika
metini değiştirmeleri 

bekleniyor 
Titııes gazet<'ıü yazıyor: 
"Belçika ve Hollanda mev

zuu etrafında endişe az:ılnıağa 
başladıktan sonra Alman hü
kfıma tinin harp istikametini 
cenubu Şarki A vrupaya çevir
mek tasavvurunda olduğuna 
dnir haberler intişar etmekte· 
dir. Böyle bir gayenin ne hede
fi, ne d e sebebi pek anlaşıla

mryor. Ayni zamanda Almnn
yanm şarkında ve cenubunda 
her hangi mühim askeri tahşi 

clat görtilmiyor. 
Bu sırada mayn rlükml'l< su

retiyle İngiliz ve ı.~ransız ge
milerine hilcumun arttırılması 
beklenebilir. Frnnsrz donan· 
ması kaçak mal aramak husu · 
su nda bilhassa mu \' af fak iyet 
göst<'rmiştir. Dinnetic.:ı şimdi
ye kadar 40.000 ton eşya alı
koymuştur. 

sını biliyor musunuz? 
Kafa çizgisi, ha. 

yat hattına birle. 
şik olmadığı za_ 
manlar umumiyet. 
le onlan nyı:ıdır. 
(Resim 2, numa. 
ra 3.3) Hci çizgiyi 
ayıran aralık bil_ 
yük olmadığı .za_ 
man bu mükem. 
mel bir işarettir 
ve düşünüşteki 
hürriyeti, silrati 
muhakemeyi, ha. 
yat mücadelesini 
başarmak için he. 
sapsız kıymette 
bir fikri varlığa 
delalet eder. Eğer 
aynı zamanda bu 
hat avuç içinde 
müstakim bir şe~ 
kilde bulunmakta 
ise mevzuun diğerleri üzerinde 
büyük bir bükme malik olduğu. 
nu gösterir, fakat bütün bu var. 
lıklarr, mevzu ancak umumi ha_ 
yata tesir edecek olan bir mcv. 
ki işgal ettiği zaman tezahür e. 
debi lir .. 

Bu işarete malik olan kimse. 
ler, hayat hattı ile birleşmiş 
kafa çizgisi işaretine sahio olan 
kimseler kadar çalışkan kimse. 
ler değillerdir. Fakat övle seri 
bir zekaları vardır ki diğerleri
nin bulmak için saatlerce çalış. 
maya hasrettikleri noktaları 
zekalarının parladığı bir anda 
derhal bir lahza içinde halledi. 
verirler. Buna rağmen bu gibi 
kimselerin bir g-ayesi olması L 
cap eder. Gayeleri olmadıkça bu 
gibi kimseler parlamadan ya _ 
şarlar, hakiki kabiliyetlerini 
gösterebilmeleri it:in işe davet 
olunmaları veya 1htiraslarının 
scvkile o işi ele almaları lazım . 
dır. 

Aynı sekilde fakat biraz me. 
yilli bir kafa çizgisi daha az e. 
min bir işarettir, çünkü bu i şa. 
ret mevzuun ancak bazı kapris. 
ler~ dolayıs~le cahşacağını gös. 
terır. Mesela, çalışma şeklinden 
zevk almazsa ne kanar parlak 
ve zeki olursa olsun bu şahıs 
hayatını avarelik ile ge<;irecck. 
tir. 

pek az hassas ve mahvfyetper. 
ver olduğunu gösterir.. Böyle 
bir işarete malik olan kimse, 
kafa çizgisi hayat haltına birle. 
şik olan bir ele malik olan kim. 
se ile tamamen zıt bir karakte
ro sahip demektir. (Resim 3, nu. 
mara 4.4) bayat hattı ile kafa 
çiz~isi arasında açıklTk fevka _ 
laae çok olduğu takdirde, bu 
şekil mevzuun müthiş bir sert. 
1iğe malik olduğunu, fikirlerin. 
de istikrar bulunmadığım, ka_ 
naatlcrinin daima değiştiğini 
ve şöhret hastası olduğunu gös. 
tcrir. 

Bu hattın daha fazla açık ol. 
ması mevzuun fevkalade çabuk 
tehevvüre kapıldığına delalet e
der. Mevzuun kafasında bulu - • 
nan fazla kandan bir fikri hys_ 
teri'den muztarip olduğu ve uy. 
kusuzluğa müptela bulunduğu 
bu işaretten anlaşılır. Bütün 
fikri hastalıkların işareti bu _ 
dur. Eğer kafa hattı fena teşek. 
kül etmiş ve üzerinde adacık _ 
lar husule gelmiş ise, yahut bu 
hat bir çok pürüz veya ufak 
part:alarla kesilmiş inkıtaa uğ _ 
ramıs ise (Resim 4, numara 
L) bu ademi maku1iyete dela. 
let eder. Nitekim kafa çizı?isinin 
bileğ-e doğru derinleşerek inmiş 
olmaEıı da aynı .şekilde saçma _ 
Irk, ademi makuliycte delalet et. 
mckle idi ki bu gibi bir halta 
malik olan mevzuun intihar et. 
meğ'e mütemavil olduğunu ev . 
\•elce görmüştük. 

Acık ve fikr1 Merih tepeciği. 
ne doğru hafifce kalkık bir ka. 
fa çizgisine malik olan kimse. 
IC>r ekseriva hareketleri hazır _ 
lavan veva idare eden kimse _ 
!erdir. (Resim 3, numara 4.4) 
Bıı şahıslar bütün hayatlarmt, 
aile vuvalarını, sevızilerini. ra. 
bıt:llarmı umumi vazifeleri me. 
vanmda olduğunu kabul ettik. 
!eri işlere feda ederler. 

Kafa c;izgisi üzerinde muhte. 

ı lif ve mütevali adacıklara ma. 
lik olan bir mcvzuun çabuk tah 
rik olunduğunu ve hiddet buh 

Havat hattmdan cok acık ve 
ayrı 

0

bir kafa çizgisi mevzun 

ram içinde karşısındakini öldü 
rebileccğini söylemek doğru o 
lur. 

(Daha ı:or) 



Tito bir lcihzede sevgili Modun 
plis<!li kropdöşin elbisesi icrinde. 
ki emsalsiz manzarasını görür gi. 
bi oldu. 

Nocera sözüne devam ediyor. 
du; 

- Benim küçük kadınım, müs
lüman evleri gibidir. Dışarıdan 
gayet basit, manasız, dört köşe, 
beyaz badanalı görürsün, fakat 
içinde en em!>alsiz mozaikler, 
bahçeler, çeşmeler ile süslüdür. 

- Artık bir daha Parise avdet 
ctmiyecek misin? 

- Hayır, Tito .. Tabii sen de .. 
Sen, ben, senin garson olan es'ı:i 
mektep arkadaşın, sevgilin Mod. 
sonra diğeri, senin, ismi nasıldı? 
Koleman mı? .. 

- Kalantan .. 
- Evet o, ve biz hepimiz aynı 

talih rüzgfü ına kapılmışız. Biz 
can çekişirken yatakların, masa. 
larm altına saklanan köpekler, 
ölecekleri zaman tekrar evlerine 
dönen serseri kediler gibiyiz .. Biz 
dağılmakta olan bir cemiyetin un. 
surlarıyız .. Sen, ben, senin lo. 
kanta garsonu dostun, üçümüz. 
aynı veya başka başka sebepler 
tahtın<la Parisi, büyük yolları, 
büyük görünüşleri terketmiş bu
lunuyoruz. Çünkü üçümüz de ar. 
zulanmızın ölmeğe, mahvolma~a 
yaklaştrklarınt hissediyoruz. Hi~ 
bir arzuya, hiç bir tecessüse ma. 
lik olmamak öliime delatet eder. 
Rana anlattıklarından hatrrımda 
kaldığına ~öre senin güzel Erme. 
nin, çabucak bütün sefahat, işti. 
nuş şekillerini te<;riibe edip lez
zetlerini tattıktan sonra bir çılgın 
gibi sade aşka avdet etmişti. Se. 
nin Moda gelince saf aşk yolunu 
katettikten sonra sefahat arama. 
ğa başlamıştı ve bu sefahatin bü.. 
tün ~ekillerini tatmak, bütün u • 
zuvlarını doyurmak için, bilhas
sa. aşk uzviyetini bile öldürmek.. 
ten çekinmemişti. 

Hayatımız mütemadi ve müte_ 
vali bir fikir akışından ibarettir. 
Senin eski garson arkadaşın bir 
dinsiz ike~ birdenbire bir mistik 
kesileli. 

- Öyle mi sanıyorsun .. Gerçi 
üzerinde dindarların elbisesi var, 
fakat dinle eğlenmekten a,sla ge. 
ri kalmıyor. 

- Daha iyi ya 1 Bir şeyi ter. 
ketmek ihtiyaciyle, hiç itikadı oL 
matlığı halde manastıra girmeğe 
razı oldu. Bu tabii suçsuz olduğu 

r ·~ 

1ıa!J<: v<:ıilc:rı CeLayı sc:ve :.eve ka. 
bul c:dc:n kimselerin haline ben-
.ı:er. Bugünkü hayatımı.ı bir ihti. 
ras yarışıdır. Sen uzun müddet 
iki kadın arasında karat' kılama. 
<lm ve hissiyatının ~icldeti n<len 
dolayı her iki kadını da aynı za. 
manda sevdin.. Biz hepimiz ken. 
dimizi başka başka müsküllerle 
1ildürürüz ve bir gün 1-albimiz ha. 
la carptığı halde ölmüs olacağız. 
Bizim eski başmuharririrı bu sem. 
patik adamın, sefahat arzusundan 
ziyade. bir sistem, bir metod 
ile ideal için karar vermi~ bir şe-
kilde bu alkolik başrnuharririmi
zin neler söylemi' olduğunu ha.. 
tırlayor musun'! Nasıl. Rişliyö 

kahvesinde seni Ermeni güzeline 
takdim ettiğimiz zaman kadınlar 
hakkında söylemiş olduğu sözler 
hatırında değil mi? Şöyle diyor. 
du: " .... kadınlar, arkalarında er. 
keklerin .rafer ve idealden bahse
derek itişip kakıııtıklan serSed, 
avare bir cinstirlar.. Bu kaba. 
hayvanı hareketi görmemek için 
kendi kararımla alkolik olan ben 
durmadan içiyor, ic;ivor ve kendi
mi öldürüyorum .. " Biz. bizim za
manımızın erkekleri, biz hepimiz 
kendimizi muhtelif şekillerle öL 
dürüyoruz ve kokain bizim ma. 
ruz bulunduğumuz zehirlenmenin 
en güzel bir sembolüdür. 

Kokain, Kloridrat do kokain 
değildir: Kokain başka bir ses ve 
muhtelif kelimelerle istediğimiz, 
çağırdığ1mrz ihtiyari güzel ölüm
di.ir ! 

''!şte ben burada ikinci katta 
tuturuyorum. Beni ne zaman is. 
tersen gelip görebilirsin .. Allaha 
ısmarladık .. " 

Ve Tito yalnu başına evinin 
yolunu tuttu. 

Tito Pariste bulunduğu zaman 
ve trrcfutabl gazetesinden ko
vulduğu gün almış olduğu bir iki 
parça antikayı dolabın bir köşe. 
sinde ele geçirdi. Bunlardan bi
rinin içinde tapındığı Kokainin 
çırıl çıplak vücudunun resmi du. 
ruyordu. 

Resmi yerinden aldı ve cebi.ne 
yerleştirdi. Artrk daima onunla 
beraber olmak, onun çıplak res. 
mini olsun bir lahze vücudundan 
ayırmak istemiyordu. 

Ve yeniden sokağa fırladı. 

(Daha ıxır) 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

------------------------------------------------

Beyi 
·------------------------------ 13 Çünkü hem sirkat ha- ı 
disesini canlandırıyor, hem de 
hrrsızın çehresini meydana ko. 
yuyordu. 

Fakat ne çehre~ Haydudun 
hatlarını ,.e gözlerini tamamen 
örten kadife bir maske, kauçuk. 
tan yapılmış ve saçlar ile eller 
tekmil başı iirten bir takke .. 
Parmak izi bırakmamak icin 
de e!Jerde eldiven bulunuvordu .. 
Hırsız her hususta itina ile ted.. 
bir almış olduğundan bu resim
ler hrrsızın hüviyetini mevdana 
koyacak hiç bir ip ucu vermi. 
yordu. · 

Bu sırada gece gezinmesin. 
den avdet eden Totolitombo da 
iki kardeşin yanına varmış bu_ 
lunuyordu. 

- Ne nr ne yok? 

niye lkf kardeş E;ordular. 

- Totolitombonun hakkı var. 
mJ6, 

- Ne gördün ki? 
- Hiç. 
- Şu halde? 

- Buna rağmen Totolitom-
bomın hakkı var. F1endimiz 
kendilerine dikkat etmelidirler. 

- Fakat Totolilombo bunun 
için elinde bir delilin yok ki! 

- Evet ama Totolitombo iyi 
c;oban köpekleri gibidir. Görün. 
meyen fena hayvanların da ko. 
kusunu alır .. 

Ve kalın sesile bir vay! Çek. 
tikten sonra ağır ağır ilerledi. 

Tade ile Valeri düşünüvorlar. 
dr. Genç avukatın hayali biraz 
başka yerlerde dolaşıyor, zihni 
bambaşka şeyler ile meşgul olu
yordu. ÇUnkü o sabahleyin Ro. 
land'a rastlamış Ye ~enç kız 
şimdive kadar esir({cdii?i fazla 
bir iltifat göstererek Valeri'yi 
en candan, en &eYimli tebcssü .. 
mile selamlamıştr. 

~@OOC!J~.t~Ji© ir 
Yazan· Kadircan Kall le ı 

tık okullarda okuyan fakir 
talebeleri doyurmak müteferrik 
okul ihtiya<:larını karşılamak i
C'in vardımda bulunmak üzere 
kurt~an yardım birliği bu yılki 
faa.li vet programını tesbit et. 
miştir. Ge<:en yıl 10100 talebeye 
vardım edilmiştir. Bu yıl bu 
miktar 15.000 ne <;ıkarılacaktır. 

Bu yılki yardım da talebeye 
viyccek '·erildiği gibi e'.bise, 
ayakkabı şapka gibi ~eyler de 
verilecektir. 

Spor kolu başkanlarının 
dünkü toplantısı 

Orta okullarda ve liselerde 
geçen ders yılı başından itiba. 
ren tatbik edilmeğe başlanan 
spor teşkilatı talimatnamesinin 
bu yıl da aynı şekilde tatbiki 
için dün okul snor kolu başkan. 
!arı l\1aarif birliğinde bir top. 
lantı yapmışlardır. Bu tonlan . 
tıda bu yıl yapılacak atletizm, 
koşu. voleybol, basketbol ve di. 
ğer maçların programları tes. 
bit edilmiştir. ---

Fırt.n a dindi 
Limanda bekliyen va

purlar hareket etti 
Karadenizde frrtma eski kuv. 

vetindc olmamakla beraber hıL 
la devam etmektedir. Salı gü_ 
nündenberi Kavaklarda demirli 
bulunan Mersin va.puru nihayet 
evvelki gece sabaha. karşı Bar. 
tına gitmek üzere Boğazdan 
çıkmış, fakat denizlere muka_ 
vemet edemiyerek tekrar geri 
dönmüştür. Vapur limana gele. 
rek dört gündür içinde bulunan 
yolcuları yerlerine götüreme_ 
den karaya çıkarmıştır. Bu yol. 
cular bugün Ülgen vapurile Bar_ 
tına gideceklerdir. Fırtınanın 
biraz hafiflemesi Uzerinc Bo. 
ğazda demirli bulunan vaourlar 
dün KaradeniU? çrkmı~lardır. 
Evvelki gün Karadenize hare. 
ket edemiyen Tarı vapuru da 
dün akşam kalkmıştır. 

-o-

Tiftik tüccarlarının 
nizamnamesi 

Tiftik ve yapak tüccarları 
tarafından seçilen 10 ki.~ilik ko. 
misyon dün ticaret odasında 
toplanmış, kurulacak birliğin 
nizarnnemesini hazırlamağa baş 
lamıştır. Nizamname kısa bir 
zamanda tamamlanacaktır. 

Birdenbire irkildi ve: 
- O ... 1şte!. .. 
Diye mırıldandı ve yine heye. 

canınr belli etmemeğc çalrşarak 
Mikaelin geldiği tarafa gitti. 

Mikael hızlı yürüyordu ve bi. 
raz dalgındı. 

Her halde Elissa ile o gün ya. 
pacağı konuşmayı düşünüyor, ne. 
ler söyliyeceğini tasarlıyor, bu 
aralık biraz da hülya kuruyordu. 

- Sinyor Mikael !... 
Delikanlı tatlı bir rüyadan, da. 

ha tatlı bir baska rüyaya geçer 
gibi ailkindi. Başını kaldırdı, se. 
sin geldiği tarafa baktı. 

Elissa onun karşısında duru -
yordu. 

- Sinyorita !.. Siz ha!.. 
- Evet ... Vaktinden önce geL 

dim; sizinle konuşmalıyım ... 
- Buyurunuz!.. 
- Burada olmaz ... 
Mikael, genç kızın vakitsiz ge. 

lişinden. yüzünde okunan telaş. 
tan şüphelenmişti. "Randevuya 
gelemiyeceğim !" diyeceğini sa.1. 
m.ış. biraz sararmıştı. Fakat: 

- Burada olmaz 1 •• 
Dediğine göre her halde pek ı 

kısa kesilecek bir şey değildi. 
Böyle kısa olmıyan bir konuş. 

ma da fena maksat bulunmıyaca_ 
ğı süphesizdi. 

Mikael kendi kendine şöyle dü. 
sündü: 
• - Öyle ise benim ne söyliyece
ğimi anladı ve şimdi de cevap 
vermek istiyor. Ne mutlu!.. 

Bunun için de: 
- Pensiyona gidelim ; sanırım 

ki yemek yemediniz? .. 
Dedi. 
- Teşekkür ederim: yedim. 

hem ... 
Mika el heyecanlıydı: genç kı

zın sözünü kesti: 
- O halde odama kadar buyu. 

run. Bir kakao içersiniz, değil . ., 
mı. 

Delikanlı genç kızı kendi oda. 
sında görmekten büyük bir haz 
duyacaktı. Fakat genç kız bunu 
da kabul etmedi: 

- Orada da olmaz ... Şuradan 
bir taksi çeviriniz, içinde görüşü
rüz. 

- Fakat, sizi rahatsız. etmiye
ceğime güvenmiyor tnusunuz?,. 

- Bunun için değil .. : Sözümü' 
kesmeyin ve kabul edin. Çünkü 
size bir haber vereceğim; geç ka. 
lırsanız bittiğiniz gündür ... Hay
di, çabuk ... 

Mikael şaşırmıştı. 
Genç kızın her hali de sözlerine 

uyuyordu. 
Sağdan. soldan gelip geçenler. 

onlara tuhaf tuhaf bakıyorlardı. 
EJissa bir iki adım ileri yürü. 

dü; sağa sola baktı: ilk geçen 
taksiyi çevirdi. Delikanlının ko_ 
!undan tutarak; 

- Çabuk giriniz!.. 
Dedi. Şoföre de kalabalık olmı. 

yan sokaklardan Ostiya yoluna 
çıkmasını söyledi. 

Mikaelin merakı artıyordu 
Yoksa Matanyo onun g-enç kızı 

sevdiğini haber almıştı da bir şev 
mi yapacaktı? 

Fakat ne yapabilirdi? ... 
Taksinin şoför yeri ile müşteri 

yeri ayn idi. Arada kalın bir cam 
ve bölme vardı; bu vüzden on. 
!arın konuşacakları ~·ÖT.lerin du
yulmasına imkan yoktu. Zaten 
yavaş konuşacaklardı. 

Genç kız otomobilin sağlı sol. 
lu perdelerini yarıya kadar indir. 
di. Böylece yüzleri de dışarıdan 
görünmüyordu. 

Otomobil ikinci ve üçüncü tle. 
recedeki sokaklardan geçiyordu ... 
Biraz sonra Tibr nehri kenarın. 
dan ve iki tarafı ağaçlı asfalt bir 
yoldan Ostiyaya doğru yol ala
caktı. 

Genç kız otomobilin arka pen- ı 
ceresinden geriye baktı: kimsenin 
kovalamadrğınr gördü; sevindi. 

Birdenbire çok candan ve ar. 
kadaşça bir sesle: 

- Sinyor Mikael, yanrnızcla 
para var mı? 

Diye sordu. 
- Var... Her zaman olduğu 

gibi bütün param yanımdadır. 
- Ne kadar? 
- tJç bin liret ... Babamrn ha_ 

valesini geçen gün almıştım. 
- Çok iyi... Şimdi dosdoğru 

Ostiyaya gideceksiniz. Orada 
Kors~kaya giden küçük vapurlar, 
yelkenliler, yahut İngiliz veva 
Fransız şilepleri vardır. Bir iki 
saat içinde yola çıkanlardan biri. 
ne giriniz ve ..... 

- Fakat buna ne lüzum var?. 
Pasaportum da vize edilmedi. Ne. 
reye gideceğimi bilmeden ... 

- Olsun, mademki paranız var 
orada bunun kolayım bulursunur:. 
Beni dinleyin ve bunu yapın ... 
Sonra bana adresinizi yollarsınız 
ve size yazanm. Şimdi vakit yok .. 
Çebuk olmah ! .. 

- Beni ba~tan savmak mt isti. 
yorsunuz yoksa... Buna sebep 
ne? .... 

- Sizi ölüme sürüklüyorlar ... 
Beni dinleyin!.. 

,_ Kim sürüklüyor? Benim S!l

çum yok ki... 
- Bana inanın!.. 
- inanıyorum. fakat siz de 

(;örenlerin ve. Bütün İstanbul Halkmın Güzelliğinden Bahsettiği Şaheser. 

SONSUZ AŞK 

lki eaat sonra Tade ile karısı 
Kristin odalarmın penceresine 
dayanmışlar. yanyana villanm 
önündeki yeşil çimenler üzerin_ 
de oynamakta olan çocuklarmı 
seyrediyorlar. İki küçük, Hügo 
ile Jaromir dadılaruun nezareti 
altında top oynuyorlardı. 

öv le bir an oldu ki J aromir 
<;ok ·hızlı vurduğundan top a. 
ğaçların ve demir parmaklığın 
üzerinden caddeye fırladı. Ço
cuk acemiliğinden mahcup ol. 
muş başını önüne eğmiş. kolları. 
nı ileriye uzatmış dunıvordu. 
Kristin pencereden bağlrdr .. 

- Sen cıkma çocuğum.. E. 
dit haydi git Jaromir'in topunu 
bul.. ' 

Çocukl:ırın dadısı c:ı.ddeden 
topu getirmek üzere- kalktı. Fa
kat meçhul bir el tarafından 
caddeden bahçeye atılan top ço
culdann avakları ucuna düşmüş 
bulunuyordu. 

İki kücük derhal ovunlarma 
devama baı::ladılar. Jaromir yer
den topu aldı ve büti.in kuvvetile 
karde.qine fırlattı. HUgo da ay. 
nı şiddetle iade etti. Jaromir to. 
nu kanmak için koştu. Fakat 
birdenbire dura1'1.dt. Bir iki a.. 
dım daha ilerledi. sonra kolları 
çimC'nkr l\:?.erilıc açılarak sırt 

" ~ • ~ • • .. j\ 1 .. • • 

üstü yere yuvarlandı. 
Kristln pencerede bir frryat 

kopardı ve kocasını da sürükle. 
yerek bahçeye koştu. bu srrada 
Edit çocuğu kucağına almış bu .. 
lunuyordu. 

Gözleri kaz:rnmış, dudakları 
morarmış, yanaklarının rengi 
uç.muştu .. Kalbinin <;ll'rptıiı güç. 
lükle duyuluyordu. Kristin yav. 
rusunu kucakhyarak yukarıya 
çıkardı: 

- Yavnım, benim küçük yav. 
rum!. Ne olur Allahım ona acı, 
merhamet et. 

Diye zavallı anne yalvarıyor. 
du. 

Bu arada Tade Bielsky hiçte 
soğukkanlılığını kaybetmemiş 
derhal doktora telefon etmiş. 
ti.. Doktorun vctişmesi bir iki 
dakikalık bir iş olmuştu: 

- Neyi var doktor. ne olmuş? 
Diye Kristin yalvanyordu. 

Pratisiyen başını salladı. frik 
siyonJar, sun~ teneffüsler hiç bir 
fayda temin etmemişti. Ve bu 
ani bayılmayı, bu letarjiyi bir 
türlü izah edemiyorlardı. ~caba 
evvelce haber verilmiş olan in. 
tikam bu muydu? 

Ve işte aşağıda bu kC'rc de 
Hügo yıldınmla. ''llnılmu1' gibi 

yere YU\'arlanıyordu .. 

Bu yeni darbenin şiddetine ta. 
hammül edemiycn Krstin korku 
ve ümitsizlik içinde kendinden 
geçmişti. Hügo hfüa lı:üçüciik e
linde, oynamakta olduğu topu 
tutmakta idi. Bu topu bin uıh. 
metle çocuğun elinden alabildi. 
ler ve bu şekilde de hadisenin 
csran aydınlanmış oldu. 

Bu topa bir cani el görünme. 
yen ve içi sarı bir mayi ile dolu 
bir iğne yerl~tirmişti. Ç<ıcukla. 
rın topu s1kmca iğne ellerine 
batıyor ve bir an içinde ıehir 
tesirini göst:E-riyordu. Sinek Be
yi sözünü tutmuştu! 

' Tade hiç bir <;areye baş vu-
ramadığı bu müthiş darbe kar. 
şısında kendine malik olmadan 
yatan ve kim bilir belki de öl. 
müş bulunan iki yavruyu ve ha. 
yılmış olan kansı karşısında il. 
mitsiz bir halde duruyordu. 

Nihayet kendine ~elen Kris. 
tin, ağlıyor, bedbaht kalbi ile 
Allahma dua ederek ça<:uklarını 
kurtarması i<;in yalvarıyordu! 

Allah bu rf ca'faıor tabu? etmiş 
görUndil. EvYelfı. Jaromir ken. 
dine geldi. 

(DnJı.n """) 

beni öğrenmekten alıko 
Çünkü sonu ölüm de oısa 
den ayrılmak isteme.m. f; 
miyorsanız ve bana hiç 
vermiyorsanız o zaman .. 
Fakat hemen değil... ]30 
kaçak gibi ... 

- Sözü uzatıyorsunut· 
dcmki kandıramıyorunı. 
yım. 

- Anlatın... Bitmek. 
mekten her zaman iyidi:, 

- Şüphesiz ... Fakat ? 
ten sonra da gitmeme.ı:tık 
siniz ya... . 

- Beni sevjp sevmed~ 
ö,::rendikten sonra ne 19 

onu y~panm. 
- Bun·ı sonra da karı\! 

şimdi beni dinleyin ... Sit 
sus imişsiniz? ... 

- Ça!IUS mu? Bu P1 

bir şeydir. 
- Siz bunu yapryorrıt~ 

Daha doğrusu.... . 
- Kim sövlemiş? .. Sıl 

yor musunuz? 
- Sözümü kcsmeyirı 

böyle göstermek istiyorlar 
la:ı:ım olan vesikaları ve r 
hazırlamışlar bile ... 

- Nasıl olur? .. Olını1 
şey ... 

,. 
Asrınçocu 

En güzel çocuk tYl 

asıdır. Çocuklar; b 

nı li vezzilerden arayıll1 
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.. 11,.,. IRilrn"''" '' ' 
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inı 1 d : · d · · k · · _ j Polonvayı İŞ"al eden Sovyet o~dusu IBerlinde hiddet uyandıran h-adl-.88 
a enızıne · 0 u Kısmen terhıs 

len Alf!lan maynlerı ediliyor Finlandiyaya gödnerilen toplar 
tc:dr..

1 
24 CHusu11> - Bu ıer çahpcaktır. Araıannda bu. hakkında Soı1ye~ St.:.ıfırı· "ızahat ·ıs'edı' ııgill% gazeteleri, Al. lunacak olan elektrikli bir kablo l .. l · Loradra.. !4 (A.A.) - Röyter Toulouse radvosuna göre, o • 

-. paraıut e ıımal denizi maynleri cezp ve infilak ettire. . b'ldi . radakı' yan resmi Polonya aJ·an. 
Yn dökme lmk4nlarmr ha. celctir. a]ansı ı nyor: c rn·· k Paris radyoeu, Polonyanın sı bu rejimin J?ilndcn güne şid. 
~ una aşa etmektedir. Londra, 24 (A.A.) - Evening p.rkını işgal eden Sovyet ordu. detlendiği haberini almıştır. 

t gece paraşütle mayn dök. News oazetesi de Times nehri IUDUJl kı--en ter'-:- edil..,_gın~· i Her enin Polonyada en küçük 
eıebbilsünde bulunan iki • """' 1

mt ~~ -.-· ta mensabına soğan şeklinde bomba- bf!dlrmektedir. Paris radyosu ka.bahatlerden dolayı idam hü. 
• 1 ~aresinden biri topçu la tıld ~ h b ini k eli · aı· altı d kilml · ·ı kted' S ai te 1 c duşUrülmilş, diğeri püs. r a ı~ı a er verme te r. keza Almanlarm ltı' ı n a erı ven me ır. ın _ 

,._-ınU§tilr. Bunlan döken iki Alman deniz bulunan Polonya ton:raklarında siıa.t, eistemli bir fiekilde Po . 
~"llllln tayyaresidir. Bu tayyareler, su bfr tethlş rej!ml tatbik ettikle- lonyadan Almanyaya nakledil • 

tayyarelerinin şimal de. seviyesinden ancak 450 kadem rini de haber vermektedir. 100 mektedir. 

d 
~k tık uçu, yapmaların. ilk kt d Bombala kı .. i ,__..:ıı ku d .• ,...,.. t• ~flize paraşütle mayn dök. Y sc e uçuyorlar ı. r. '11 .uwar rşuna ızıf'-"ış ır. 
anlaşılmaktadır. dan biri suyun üstünde kalmr' -------------------------
1 ' tilfekle patlatılmr•, denizden 10<' T t k 

n ann mavn taşıyan deniz kademlik bir su sütunu vübel. il 8 r e s:o-. o 
cleri olduğu mallımdur. , ... 

1ııı __ bıı nıaynler, tahtelbahirle. miştir. 
~dığı nıaynlerden daha ha. Loadra, 24 ( A.A.) - Alman 

tayyareleri, bu ıece, Taymis neh 
rinin mansabı üzerirn!e alçaktan 
uçarak paraşütle mavnter atmrf
tır. Bu haberi veren Reu~er. bu 
mavnlerin manvetik oldutunu dır 

J.IAYNLER tNFILAK 
ETTtRiLEC~K 

lo..c1ra, 24 (A.A.) - Gizlict
~ nıanyetik maynlerin tcş. 

ettiği yeni tehlikenin önünr 
h k için mümkün olan her ,e 
P•lacağına ve bu mavnlerir 

. lınası keyfivcti efkanu 
t }'~~i hayrete düı1ilrmüs iıır 
t\oftlız deniz eksnerlcrini v.a 

•ınadığına dair dün Sir 
Simon tarafından yapılan 

.. t iyi haber alan mahfilJer 
brlatılmaktadır. 

0 
Perlerin esasen tipi mev. 
~I\ tahta mayn taravıcı ge. 
• lcullamlmasını tavsiye et 
avnı mahfillerde iJlve edil 

~ir. 
Yetik maynlerin müessir 

0 
ll'ıcıi için bunların pek de. 
lın1 ıyan sutara dökülmesi 15 
ed·~ ...,~1111 1ı;ınden bu nevi tarayıcı 
erin lruJtamlması kolavlasa. 
. · Mayn Uravıcr 5!emi1er 
11 edildiğine 5!Öre iki•er iki-

bildirmektedir. 

Lonlra. 24 ( A.A.) - Emin bir 
membadan öğrenildi~ne göre 
son iki ı:tün 7.arfın-'"' t,,"Htcre.,ir 
cenubu sarki mıntakasr üzerinde 
ucan Atman deniz tayyareleri na. 
ruütlcri vasıtasivle mavn dök 
mii~lcrdir. 

Man.,etik tiote birkac bomba 
Times körfezine ve pJ,iJin cenu 
bu şarkiı;ine dfüımilstUr. 

Bu halin hu mrntıı1{11Ja .. da teh 
like.,in mevcucUvl'tint b;ıth etti~ 
hatta bir Atm•n ,.~;~ tavvarı-si 
nin bir l'!'iidt!et deni,. U-.tünde dur 
duğu mÜ"""ede e~;Miai ivi h .. her 
alan mahfilll'rde söv1 .. "on•1<tedir 

Bir sahit Eıı"e"' sııhlli.,de!1 nek 
akaktan ııcan iki bilvtı" ta,,,1are 
nin infili\k etmeden .ı .. n1ze dii•rn 
ıivah cisimler attıklannr gCSr 
mfüıtür. 

nbir Alman tayyaresı 
düşürüldü 

~ ,'Bq tarafı 1 incide) 
ara, 24 (A.A.) - DUn, 
anın tlmalinde cenubt 

t istikametinde milliyeti 
edll.amlyen tayyareler 

Yapm19Iardır. 
ltls, 24 (A.A.) - Fransız 
tlyesi, bir Alman tahtel
:ını daha tahrip etmiştir. 
,urette, müttefik donanma 
1lldan, son günlerde batı· 
b dUşman tahtelbahlrlerı 
llllğ olmaktadır. 

'ff.~ TAHTELBAH1RLE· 
~,il NASIL BATIRILDI 

r 8, 24 (A.A.) - Fransız 
e'Uık makamı, ayın 22 

11 neşradllen resmt tebliğ· 
it ~ bUdirlldlğl veçhlle Uç 

;ınde lkl Alman denizaltı 
, 11' nı batıran "Slrocco,, ts· 
b tkı Fransız muhribinin 
~~U hakkında tafsl!At ver. 
~I dlr. 
t " P'ransız deniz tayyareaı 

t ~iman talıtelbahirlnln 
, 1111 gördUğU mahalle bir 
•ı11dıra atmış ve ch·arda 
tıYe gezen "" gemilerini 
o!etten haberdar etmiştir. 

'ıtıı Co., derhal yetişerek şa
b itanın yanına iki kere su 
~I llla.rı atmıştır. 
,,

1
roeco .. birdenbire sancak 

baıı~' Yatmış bir Alman tah 
- 11 tinin yavaş 7avaş su· 
. 0 •tune çıktığını görm Uş· 
,1tı •aniye sonra tahtelba· 
ı~'bora olarak bir kurşun 

ne Clbl batmıştır. 
lle:uıı sonra ayni mıntaka· 
'ltteııl'iYe gnen "Slrocco,, ge· 

11 lapta bir Alman talıtel· 
ı ,t11ln ıtıuetlnl :;öreruk der 
~ş açmıştır. Atılan ohlls· 
t, bteıbablrin etrafına dUş· 

el &.şlamış va Almllll ge
' ı-1arhl\l dalmıştır. "Slroc· 
~llt ltelbahlr:iıı göıden kay· '•tt" noktaya allratlo gide· 
~'h bonıualnrı at1111ı;;tır. 
ıa:'lbahlr bir lühıo suyun 

>~ite CUrllnuıU~ ,.e ı.len\zdı) 
il bir Yft~ lelt~sl bıraka· 
~lllen batmıştır. 

.. , ... 1 s~u TEOL10LER 
t~aa~· 2• (A.A.) - 24 Te9· 
:~ •aban tebliği: 
~~ kardo değer blr hJdl· 

t... ~- lbıttır. 
~'?_,.._~Unauz, dördll lnp:illı 

r"-n erı tarafından, dl\rttıl 
oı.:•ı tan-arelul taratın· 
tt lk U7.ere seklı Alman 

"ttaa, 1Yaresı toıırıtklarıını1 
'~ dUtUrUJmUştılr. 
.. ııe ~17arelerlmlzden biri 
-ı 'l1ı ııuıemlştlr. 

''111• !f (A.A.) - U Tet· 
&kfam. tebtlll: 

• ..ıesellenin şark mıntaka· 
eında dUtmanın blr baskın ba· 
reketi akim kalmı~ur. lBrkcL~ 
esir aldık. 

.. , .... ı ...... ~.,.. 
kaydedl ımettlr. 

Hava raaliyetJ bugUD mab 
dut olmuştur 

Londra U (A.A.) - 888:~ 
tonilAtoluk lnglllı maıııalore 
vapuru tngilterenln prk tabii· 
lerlne girdl&l ıırada bir 
mayna çarparak batmıtur. 
MUrettebat kurtarılmıtur. 

Hull, 2' (A.A.) - 2492 to 
ollAtoluk ··Geratduı,, isminde· 
ki lnglllz vapuru, tngtlterenln 
şark sahlllerl ac;ıtınc!a batmış· 
tır. Bu vapurun 26 kişlllk mU 
rettebatı kurtanlmıştrr. 

HOLLANDANIN 
PROTESTOSU 

La Haye, 2' (A.A..) - Re•· 
men blldirtllyor: 

Hollandanın Londra etctsl 
bUkflmetinden aldıtı talimat 
üzerine, Almanya baıtlunda 
lngllterenln a' ;lı kararlaş· 
tırdığı ekonomik mukabelebll· 
misil tekliflerine karfı Loodr• 
hUkOmetl nezdinde ,tddetll 
protestoda bulunmuştur. 

Londra. 24 (A..A.) - Atman 
ihracatının musadereat bak· 
kındakl emirname aalı gUntl 
lsdar olunacaktır. 

Bu tedbirin 1856 Parla mu 
abedeslne mugayir olduğa batı 
kındakl iddialar tn 111lı maha 
fillnce red:lolunmaktadır in· 
glllz httkQmetlnfn lttlhaı ede 
ceı;ı bu tedbirin bir mukabele· 
bllmlsll olduğu ~bemmlyetle 
kaydedilmektedir. 

Lord Loyd Bel grat . . 
tan Roma ya gı lıyor 

Belqrat. !4 (Hususi) - B:~ 
reş ,.e Sof\'ayı zivaretten 80 

bura ,.a J:t•l<'n !nı;?illZ diolomatı 
Lord J.,oid Yugoslav devlet rlea. 
ti tarafın<l1'n meratıtm1e ittik. 
bal edilmiştir. Kral Karot. kral 
Boris tarafından kAbu1 edilerek 
tns::ııtereyi Balkanlarda atA.lca • 
landıran bıızı mH<"lelert mtıza 
kere eden lnS?illt. lorduna bunı. 
da re!lmt ziVAff't1"r \•erilerek 
re!lml kııbull~r tPrtlr f'di1mP1cte. 
dir. ~ö\•)pndfoin,a l!i5r'! Lor! 1 ,nld 
Lonı1t"ft'"" di"nrt!~A~n "'"''••! Ro 
mıwa ~JJecf'k '°' ""'''il lt11:~·11y, 
de\•let adamJa.rtte BRIJuıntan ve 
f tabra fle fnttfltf're-vİ al~lcaJan • 
drrr'" rı:ı.ı...., c:l··"'sİ meseleleri 
2' 

ı &ıturuıı 1 incı .. r ı Pester Loyd gazetesi, kabine. 
General Yilkuf. Donanma ve ha. nin düşmesinin Romanyada ha~. 
va: General Todoresku. Harbiye ret uyandırmadığını, kralla sakit 
levazimat num: tstavesku. Mez. ba§vekil arasında son haftalar i. 
hep nuın: Profesör Nistur. Ma. ~erl~~de vü.cut bulm~§ o~an ger. 
arif nuın: Petre Andrey. Tica ginhğin tabıt bir netıcesı olarak 
ret nuırı: Kostika Angelesku. A. görüldüğünü yazmaktadır. 
kallivetler nazın: Profesör Dra. ALMAN T ALEPLERt 
(omir. REDDEDİLMİŞ OLUYOR 

Yeni kabine derhal işe batla. 
nuştır. Kabine değişikliğin:3en 
dolayı Romanyanın dahili ve ha. 
rlci siyasetinde bir defipklik ol. 
mıyacaktır. Şurası muhakkaktır, 
ki Bqvekil Tatareslco Türkiye, 
tngiltere ve Franaaya kal'JI 
doıtiuğu ile tanınrmt ınüm. 
taz bir Rumen devlet adamıdır. 

Sabık adliye nazın Diyamandi 
de Kral Karoliln müpvirliğint 
tayin olunmuştur. 

Londra. 24 (Husaai) - Kabi. 
ne riyasetine Kral Karollin Tata. 
resko 2ibi bir zatı getirmekle Ro. 
manvava iyi bir diplomat, seciy~. 
ı; bir idare adamı, bUvUk bir U. 
der vermiş oluyor. Tataresko. 
tahsilini Frant1dı yapmrJ olup, 
1938 tenesindenberi Romanyamn 
Parlı sefiri bulunmu•tur. Fran. 
sızlan çok ıever. Bundan önceki 
kabinenin iıtifaa memleketin hL 
rid 9iyuet sistemi llal\'SUUbahİS 
olduğu aman fikir ayntrtuıdan 
ileri ıeıım.tfr. 

MACAR GAZETELERtNtN 
TEFStR~Rt 

Budapeıte 24 (Hasuıi) - Ro. 
manva kabinesinin istifası bugUn. 
kü Macar gazetelerlnde bir havli 

M~~;r:..• ... · •u psetelft1İİ n ~sn. Ro. 
manya kablneslnln istifam yalnr• 
dahiU siyaset t!olayıaile değil aynı 
zamanda harici siyaset yüzünden 
ileri getmlJtlr. Bir tefsire göre. 
Macar hariciye nuın Kont Ça. 
kinin nutk\."ı dUsmil4 olan kabL 
nenln takip ettlli harici alyaset. 
te devamım gayri aıilmktln kıt. 
nuştır. 

Adliye Vekaleti 
Mahkeme harçlarır ı 

azaltıyor 
Ankara, 24 (Hmuıi) - Adli. 

ye Vekileti harç tarifesi kanu. 
nunda tadil&t yapan yeni bir ka. 
nun liyıhası hazırtamııtrr. Halen 
meri olan kanunun tatbikat ba. 
krmından bazı noksanları g8rU1. 
dilğil, veni bir takım ihti}'Jçlan 
karşılama:!rğı ve bazı esaslı n?k
talan da meskQt ırectlği glSrUl. 
mU~tUr. Yeni hükümlerle harç 
miktarında halle lehine tenzilat 
yapmayı istiht!af eden bu liyiha 
hazırlanarak önUnmUzdeki gün. 
lerde meclise gönderilecektir. 

Llylba eaaslarına ~are, ıulh 
mahkemelerinde görUlmekte 
olan davalara att olan harçlar 
daha aı bir dereceye indiril· 
mittir. Bununla beraber tashl· 
bl karar ve talik talepleri, gl· 
bl taraflarına yekdlİerlnl ıs· 
rar mahiyetinde gOrttlen ve 
mahkemeleri ttral ve işlerin 
uzattlmaeını istihdaf eden hu· 
auıları mUtealllk harçlar krı· 
men tenzil edilmiş ve ayni za· 
manda cezai bUkUmlerle de 
techlı edilmiştir. 

Bundan başka hukuk ve ce
za işlerine davet olunacak şa· 
bit. ehli vukuf ve ehli hlbre 
Ucretlertnlo ta!tdlr ve tsut :\Si 

yeol bUkUmlerle tesblt edil· 
mlştlr. Ve bu arada hAklmle· 
rtn ıttzumsuı Ucret takdirleri· 
nln önllne geçilecek yeni ka· 
yıtlar konulmuştur. 

Bu kanun meriyete girdiği 
sırada görUlmekta olan dava
ların tahkikat, ve icra. tflls tş· 
terinde 118 ve mUteaddlt mad 
dP1ere gnre bu kanunun hU· 
kllnı1erl tatbik eclllccek husus· 
ıar da mertyet tarihinden ıon· 
ra ~apılacak muamele için ka· 
nana ~nre hn r" i ~ufa edilo
eeJ;tt r 

Bükret, 24 (A.A.) - "Havas" 
tyi haber atan mahfillerde söy. 
lendiğine göre ATgetoiano kabi. 
nesinin istifası ve Tatareskonun 
bqvekilete ıtetiriJmesi keyfiyet 
teri Alınan iktııadi heyeti tara. 
fından ileri sürülen taleplerin 
reddi mahiyetindedir. lkttsat nL 
zın Bujoiu esasen Alman talep. 
!erini re~detmeğe karar vermişti. 
Maliye nazın ile milli bankanın 
direktörü aynı mlitaleada idiler 
Bazı imtiyazatta bulunulmasın1 
tavsiye eden Argetohno Roman. 
yanın hayati menfaatlerini feda 
etm~meği ümit evl'"mekte idi 
Teknikçi nr·,.1ar, Alman taleple 
ri kabul edildiği takdirde memlc 
ketin istikbali tehlikeye girmiş o. 
lacağı kanaatinde bulunmakta idi. 
lır. Argetoiano tarafından ittihaı 
edilen tarzı hareket Bujoiu'vu iı. 
tifaya tevketnriştir. Bu müddet 
zarfında Alman heyetinin reisi 
Blikreşte bulunmakta idi. Buhran 
başJamq ve başvekil istifa etmı• 
idi. 'Kral müaavirteriylc görUş. 
tllkten sonra Tatareakoya müra. 
caata karar verdi. Tataresko ye. 
ni kabinevl milli rSnesans çerçe. 
,,... IP*dAi .. knlm etrafında 
blrlefllllt mu!ttellf 99rtllere men.. 
ıup sevatın f1tfaldyle tqkfl etme. 
ğe cahşmaktt!dır. 

Siyasi ırahfillcrde .aylendiğine 
ıtöre yeni kabine Calineseo tanı 
fından tarif edilen tam bitaraflık 
siyasetini terketmlyerek memle. 
ketin iıtiklAlini ve tamamivetini 
ihtil eden her tilrlU teıebb\kt" 
karıı mU<:!afaa edecektir. 

Erzincandaki 
zelzele 

( Bq tfJ'l'afı 1 incide) 
Ağır yaralılar Erzincan has· 

tahaneaine nakledllmakte, ha
fit yaralılar bulundukları yer 
de seyyar sıhhat memurları ta· 
rafından tedavi edllmektedir 
ıer. Vlldyetçe halkın iaşesi ve 
ibatesi ıctn çalışılmaktadır. 

TRABZONDA 
Trtıbzon. ! .. ( A .A.) - Dil" 

akşam saat 22,25 te hafif bir 
r.elr.ele daha olmu~tur. 

lZMIRDE 
lzmir. !4 (A.A.) - DUn sa 

bah 9.1:5 te Ber~mada bir zel 
zele olmu~tur. Hasar yoktur. 

fNGtT ,t'l, Hı' 1' SININ 
TE~üRO 

Londra, !4 (Huau8i) - Ana. 
doluda vukua eelen zelzelenin 
vukua getirdi~ tahribat ve ha. 
sar, fnP.iliz balkmı çok mllteeıı. 
sir etmiştir. 

Ankara Ticaret odaaı
nm toplanbsı 

Ankara, .e4 (HU8U$1) - An. 
kara ticaret ve sanavi odası bu. 
gUn bir toplantı yaparak önll • 
mümeki 25 ilkkfuıunda yanıla -
ca.k oda se"iml Uzerlnie ~alış . 
mrtı. bu arada bllhassa 1 eylut 
1939 d:.ln t>vvel resmi ve S?ayri. 
resmi ferdi ve bUkml Fahsiyeti 
haiz mUess~eierin taahhütleri • 
ni 1 eylUI 1939 dan sonra hl. 
d;s olan vaziyet karşısında ne 
suretle hareket ede<'ekleri ve bu 
anlaşmaların hukuki vaziveti U. 
zerinde müzakerelerde bulun • 
mu~lardır. 

Ha:bcr aldıi!rmta S?Öre bilhas. 
sa !tlı<ılH madde1erl Uzerl'lde!<i 
vazivet dolavıslle bir çok mu. 
kavele hUkUmlerinin infazına 
imkln olmadıh göz öntınde bu. 
Jundurularak bir sureti tesviye 
ı.laill m..- olmuetur 

Parls - Soir gazctetııuiıı ZU lClkatmın naldki sebebi, Al· 
rlb mubnlıirlnln yazdığına gf)· ınanynnın 1',lnlandiyaya bil· 
re, llerlindc!rl Sovyet scfırl, hassa t:ı)·yare dafl topJarın· 
Alman hariciye nazın Pon rlnn mUteşckkll harp levazımı· 
Rlbbentropla uzun bir görUş. ıu neden slin<.lerc\lğldir. 
ma yapmıştır. Sovyct sefirinin hu hareke· 

Bcrllııclcn gelen haber, Sov· tld!r ki. Berllnda hiddet uran· 
yet sefirinin Alınan hariciye> t dı rmış ve Sovyetlerln Finlaıı· 
nazırına Sovyet - :ı-~ınıanc.Uya dlyaya htl<'unı edeceği rivayet· 
görUşmelcrlnin son teferruatı· lerlnln me:rdan almasına se
m verdiğini blldirlyor. Fakat 1 lırp olmuştur. nally l\lall'den 
anlaşıl:lığına göre, safirin mil· 1 

lngiıterede 
1.00 casus ıevkif edı di 
Londra, 24 (A • .A.J - Reuter 

ajansı bıldiriyor: 
Daily Express'in bu sabah 

yazdığına göre muhasamatın 
başladığı tarihte Büvilk Britan 
yada ablukada kalan elli bin 
Alman ve Avusturyalı mültecı 
Amerikaya g!tmeğe hazırlanır . 
larken, içlerinde yUzden fazla 
casus ke.~fedilmiştlr. Bu sahte 
mUJteciler hakiki rnUJteciler ve 
memleket müdafaası hakkında 
malQmat toplamaktadırlar. Bun 
Jar, şimdi U..aera kampında mev. 
kuf bulunmaktadırlar. 

-0----

Ticaret Vekili Franaa 
ticaret ataşesiyle 

görüştü 
Ankara, !~ ( Huau8i) - Tica

ret vekili NazmiTopçuol'!lu Fran 
sız ticaret ataFesini kabul ede 
rek bir müddet görUr<roUPtür 
Atac:oe, Fransız niyasasrna fazla 
mal ithaline Fransanm hazır 
bulundu_~unu bildirmirt~r. 

Franaada 90.000 kİJİlik 
Leh ordusu kuruluyor 

Tıondra, 24 (Hususi) - Po. 
lonya b(U?ve1dli yakında Fran. 
sada 90,000 kişilik bir Leh or. 
dusunun teşekkhl edebileceğini 
bildirmhrt.ir. 

Millet Meclisinin 
toplantısı 

Ankara. 24 ( .A.L) - Büyük 
Millet MecUai bujl'On Refet Cıa. 
nrtezln başkanlıfmda toplan. 
"ltş ise ae ruznamede mttzakere 
edilu..ek maddeler bulunmadı 
ğmdaı pazartesi ctınU içtima 
eylemek Uure dağılmıvtır. 

--<>--
Heyetimiz Pariate 

Parla, !.6 (.A.A.) - Resmi 
TUrk heveti buriln öğleden son. 
ra Pariee gelmlftir. 

Mezbuhane 
hareketler 

( Bq tarafa 1 tndde) 
Almanların lnsilia limanlanmn 

afzma Ye bu limanJann yollan. 
na clöl:tük~ maynler yalnız in. 
qilizleri delil, bütün bitaraf meım 
le::"llen mf:!'ıup tie:ıret ıar.ile. 
rini zar f"3 ıdı·!yor. Fakat fn..,i 
l°z'erin ,eni "bh•ka ıiıterni Al. 
manyada:'I he·~• b

0

lh:1~sıı H oran. 
a)"I izrar edec"lctir. Onun içın 

lnwilteren·n bu 1 ın•r•ı-ı hbcr •· 
l r almaz Horrda J--ü'<umef der. 

aJ Londra hükun:eti n•zdinc!e 
nrote:ıtocla bt.ılunmuttm-. B•ı yol 
daki protesto!Ta hıırilizl-rin YL 

receii cevap Almanyanm beynel. 
m:lel harp hulmkuna muıayir o. 
la!! hareke!lerine k•rtı . bir mu. 
kabele bil:nisil olduğunu söyle. 
mekten ibaret olacafı ıüpheıi.. 
dir. 

Y en1 bathyan maya harbi sös. 
teri:vor ki Almanya artık prp 
cephesinde ıila' la kat'i 'Hr netice 
almak ümidini kayb:ıtmiıt.!ı:; arzu 
ettili ıulhu elde etmek için bey. 
nelmilel harp Ye insanlık hukuku. 
na uypn olup olmad·tınr dütiin. 
rneksizin her türlü vaırtaJ .. r!a ha. 
ınnlannın zararlarmı arttırmak 
yoluna ıirmiştir. Halbuki bevnel. 
mi'el harp ve in1arlık hu~uk·ı 
mülihnza'a., bertarııf edildikte., 
ıorf"3 lngili-Jer ve Fl'ftımrhr da 
Almanyayı izrnr edecek batka si. 
lihlar bulabileceklerini röıter. 
miJlerclir. 

Almnnya icin lbmı olan '8Y• 
mayn harbi gibi mezbuhane ha
reketlerle haıınnhınn~an ziyad~ 
bitaraf insanlık alemini her lfÜD 
yeni bir mateme sokmak değil, 
bun~a sonra bevnelmilel hukuk 
üzerine müesaeı dHar-h b:,. ınl. 
bun teminatını .ermenin careıini 
balmalrbr. Alcü takdirde her se
çen rün 1cenclisl için tebli1cenin 
bü~ıindt'!n hetka ı.;,. "etice 
vennivece~lir. ASIM US 

1 Fi istınde 
ı Arap çeteleri yeni hadi· 

seler cıl(ardılar 
Berlin. !4 ( Husıai) - Rom& 

ve Kahireden gelen haberlere 
göre Filistinde arap çeteleri 
bazı hadiseler cıkannış, munta. 
zam uker ve vahudi poliılere 
ı,· um etmi§lerdir . 

Mançester Gardiyan gar.et.esi. 
Filistin polis kuvvetinin tak. 
viyesi için tedb!rler almdığmı 
vazmaktadır. Uç sene hizmet 
için oolis toplanmakadır. Bun • 
larm maaşlan 11 sterlindir. 

- ~-
ltalyan - Macar ticaret 

müzal(ereleri 
Bıtdajcşte. !A ( H111nı8i) - l. 

talyan - Macar muhtelit tica. 
ret komievonu. Romada toplan. 
mıı:ıtır. Bu~nkU beynelmilel 
vazivet irinde iki memleket yek. 
diğerinin ticari mUnasebatını in. 
· Paf ettirmek ma1cs=:.dile yapı. 
l"'n bu müzakere samimiyet l. 
rinde cere •an etmektedir. 

---o--

ln~iliz - Hint müzake
r~leri tekrer bA.~hyacak 

Londro, .U (Huaıı8i) - Hin. 
distan faal konı?re heyeti, dlln 
Allahab5.tta tonlanarak, lngills 
- Hint müzakerelerinin yeni. 
den baslamasına ı.emin olacak 
bir esas hnvrlamıştır. Bu mtı.. 
7.akerelcrin dostane intaç edil. 
mesine çahc:ıılaCPJttır. 

---0-

hısiliz müda~ 
bono lan 

Londrcı. !4 (Hwnm) - Pin.. 
uva çıkarılan veni milddaa bQ. 
nolan derhal satılmıt. yeniden 
tabma başlanmıştır. 

cc... RSA 
-Ankara 24-11-939 -

ı-- \. t: K L ER --
ı Sterlın <lnslllı> 

100 Oolır (Amerika) 
100 t•ransıa rranlu 
100 l.ıreı ( lıalya) 
ıoo lsvıçre rrankı 
100 Florın ( Feleınenk) 
100 Haumırk tAlman) 
100 üeltıa (Belçika) 
100 Oırahmı (\'unan) 
100 l.eıa <Uulgarı 
100 C.:Ckoslovak kuronu 
1110 f>eıeıa 1 ispanya) 
100 Zılotı tl.ehı"tan) 
1110 Pengö (Macar) 
ıoo ı.e) IHumen 1 
IUO Uınar (\ UllO"lav) 

ıoo lı1Vrç Kuronu 
ıuo Huhle ı~loo;koval 

lıtikraz ar 
l'ürk llorcu 1 pe,ın 
Ergıını 

I
Sıvas - Erzurum 111 
"l'rkl'z H:ınka~ı 

5;21 
129.80 

2.9526 
1.7176 

29.1'71 
et.0071 

21.2871 
0.181 
ı.ll026 

tS.S825 
O.ili 
2.48 
sı.oın 

19.70 

109.-

Ticare~ ve Lahıre l>orsısı 
24 il . 939 

Fi\ ATI.AR 

BuAday yumuşak: i.28, i.32, 
BuAtlay seri: 5. 5.7 1/2, Buld•>
kızılca; 5.12 112, 5.21, Arpa A· 
notlol dökme. 3.29, Bokla: S.SO: 
l\lısır beyaz: 3.23, Mısır un: 
3.24, 3.36 1/ 2, Keten tohumu: ıs 
Hoşhaş mavi: 25, 26, Susam: 
17, lç rın<lık: 36, 37,20, THtik 
mal 91.20, 9. 

GEi.EN 
Bu#d:ıy: 2Gl, FHulye: 59. 

Bulgur: 45, Yapak: 26, Yulaf: 
30, Sus:ıın: 1!>, Un: 131, Kutyt
nıi: 15, ~lıoıır : 93, z. Yatı ıe. 

Cll>EN 
Sau•: IS. Kuıyemh ti. Ya. 

pnk: 30. 
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-
Bu haftaki müsabaka

larla lik maçlarının 
birinci devresi bitiyor 

Yazan: Muvakkar Ekrem falü 
ŞEREF STADI: kın ise de belki o zamana kadar 
Saat on buçukta hakem Rıf. hasta! lamrsa Allahıalem Nec. 

kının idaresinde Beyoğluspor detin idaresinde Galatasaraym 
Altınordu ile oyn.ıyacak ve dört bire karşı üç golle kazanacağı 
gol farkla kazanacaktır. İkinci umulur. 
maç Topkapı - Kasımpaşa ara. TAl\.Sllll STADI: 
smdadır. Hakem. Topkapının es. Diğer modern!! sahalarımız. 
ki antrenörü Refik Osmandır. da mevcut!! sıhhi tedbirleri bu 
Tok gol farkla da olsa netice on- emektar stadyom da pazara kn. 
!arındır. f'çüncü maçı hakem dar ikmal ederse burada prog. 
Saminin idaresinde Beşiktaş rama sokulmuş maçlar strnsile 
Beykoz ovmyacaklar. Her ne şunlardır: Fcncryılmaz - Gala. 
kadar Beşiktaş Beykozun karşı. tagençler. Hakem, Basri. Her ne 
smda şanssız diye bellenmişse kachr Feneryılmaz ümidi faz. 
de maçın ikiye karşr üçle si_ 1 la ise de Gençlerin kazanmaları 
yah beyaz lehinde bitmesi nor_ ihtimali de yok değildir. Anado. 
maldir. luhisarlılar Davutpaşalıları ye. 

FENER STADI: neceklerdir. Hakem Halit Gali. 
Karagümrük - Galataspor. bin idaresi~d.eki son maçta Fe. 

Hakem, Ahmet Adem. Galata. ner?~çe Hılale on ~ol kadar a. 
spor bu maçr kazanabilir. İkin. tabılı_rlerse de belkı kom~uluk 
ci oyun !stanbulsporla Vefa a- ~atırıl~ .bu rakamdan yüzde eL 
rasmda. Hakem Şazi Tezcan. lı. ten.zılat. ta yaparlar. ~1a~ma
fstanbulsporda ne eleman ne de fıh averaı mevzuu bahıstır ve 
moral kalmıştır. Binaenaleyh şakaya _gelmez. 
mesela, 4-2 Vefanın galibiyeti . Ha~d~. b~ ~aft~ olsun tekme. 
makuldür. Son maç Galatasa . sız, gunıl~usuz hır snor haftası 
rayla Süleymaniyc arasında. y~atm bızc çocuklar! .. 
Maçın resmi hakemi Adnan A- Jittı·a1ı·kar Ekrem Talıt 

Buhaftaki lik 
maçları 

Beden Terbiyesi İstanbul FuL 
bol ajanlrğmdan: 

26-11.939 tarihinde yapıla. 
cak maçlar: 

Taksim Stadı: 
Feneryılmaz - Galata Genç. 

lcr saat 10,30, hakem Basri Bil_ 
tün, yan ha:kemleri Şevket, E. 
min. 

Y. Davutpaşa - H. Hisar sa. 
at 12,30 hakem Refik Top, yan 
hakemleri Reşat, Mitat. 

Fener.bahçe - Hilal saat 
14,30 hakem Halit Ez~, yan 
hakemleri Fahrettin Somer, Ha
lit Bayknl. 

Şeref Stadı: 
Altmordu - Beyoğluspor sa. 

at 10,30 hakem Rıfkı Aksay, 
yan hakemleri Muvaffak, Per. 
tev. 
Topkapı-Altmtuğ saat 12.30 

hakem Tank Özerengin, yan 
ha;kemleri Sabahattin, Halit Ü. 
zer. 

Beşiktaş - Beykoz saat 14.30 
hakem Sami Açıköney, yan ha_ 
komleri Samih Duransoy, lh. 
san Bayrı. 

Fener Stadı: 
Kn.ragümrük - Galatas;por 

saat 10.30 ha.kem Ahmet Göğ. 
dün, yan hakemleri Ziya, Mu.. 
fahham. 

lstanbulspor - Vefa saat 
12,30 hakem Şazi Tezcan, yan 
hakemleri Fikret Kayral, Ziya 
Kuyumlu. 

Galatasaray - Süleyınaniye 
saat 14,30 hakem Adnan Akın, 
yan hakemleri Muhtar, Müey. 
yet Güredin. 

--o-

Taksim Stadında müsa
bakalara devam 

edilecek 
Not: 
1 - Sıhhi levazımının nok

lan.lığı yüzünden maçların ya_ 
pılmıyacağı ilan olan Taksim 
stadı bu kere mezkur noksanla.. 
n ikmal ve tedarik etmiş oldu_ 
ğundan bu kararın refedilmiş 
olduğu tebliğ olunur. 

2 - Fenerbahceli Galio Ku. 
1aksrzoğlunun vefatı dolnvısile 
klüpler maçlara b~amadan ev. 
vel birer dakika ihtiram silkti. 
tu yapacaklardır. 

Kongreye davet 
Birliğimiz senelilc kon~resi· 

nl 261111030 saat 9 da Bmin
önU halke\"inde yapacağını bil· 
dlrlrlz. 

J\n rndcniz Tnlchc Bl rli J:,>i 1 

s ~Htnı : ASrn fl ::-. 
ll:ı~ılri ııtı \"l'r· t ' \fi/ I \1 ıth·ı:ı" 

Urnıım :'\ eşrn3lı 11i,1rP .. ,ı .. n· 
Refik Ahmrı Sp,·rnı.ııl 

BiR PUDRA 
Tecrübesi karşısında 

10.000 
KADININ 

Dalın 

Hayretı 
it 

Genç \"e 
dalın sc' imli 
gUrünıncnlz<' 

ynr n ya n kat ' i BugUn lıu 

ntR TECRÜBE '.l'EC r.. t'n E 
Pudra l'ıleminde y i ;rıı1ıını ;1, 
yeni, cazip ve son 
bir keşif ... ClLDl GÜZELLEŞ· 
TiREN şayanı hayret ve yeni 
bir unsur, şimdi ipekli elekten 
geçirilmiş en inca bir pudra ile 
mUddeklkane bir tarzda karış
tırılmıştır ki, bu sayede cilde 
bir parlaklık ve yeni bir huyut 
verir. Esm'3r ''e çirkin bir ten, 
gençliğin tabit renkluiylc gll· 
zclleşir. I•'az' "!arak terkibin· 
deki şayanı hayret bir unsur 
olan "Krema köpUğU.. imtf· 
yazlı usuıu sayesinde iki misli 
fazla zaman sabit durur. 

llAl\"fJ{..-\ Tli:.\" 1" 1~\'l{ALADE 

B ir:. ' l'EJ{J,IJ.' yilzllnlizUn bir 
tarafını "Krema k~>ı)Uğll .. havi 
Tokalon pudrası ile \'O diğC'r 
tarafını da herhangi bir pudra 
il~ puclraJaymız. $rıyct "Krema 
köpUğU., havi pudrn ili:' pud
raladı ·ıııız taraf rlif!;er tarafa 
nazaran daha tazr>. ıl aha genç 
ve dalın rnzlp l!"örllnmllyorsn 
:ıldıl"'"lrıı7. Tolt'llOT\ 1nırlrrısının 

rınrnsııı r laclC' Nlı>riz. TOi\. ~ 
L O\" ıııı<ll"l!smııı fevkal;i.dc ra~· 
bet bulan yeni 10 renrrf rnrdır. 

::: :ı:---:: 
::::::?r::;: 

............ ............ ............ ······-···· 
............ 
:::::: .. :::: ............ ..... -- ı ............. . ......... . . .......... . 

aş, Diş, ,\ ezıe, lirıp, Romatıznta, 
Nev~c.. 1 :1. )(" ırıklık ve bütün <" .::.,.. brnızı derhA' 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 
Her yerde pullu kutuları ısrarla İsteyin i z. 

::c:11::::-.::ı: --············-············ 
.... .... .... .................. , .... 

:::::::E:::m:ın: 
-----·----------

.... . ... .... . ... ~::i:-ı::::u:: . ..... : ........ . 
1 Askerı f abrıka ar umum Müdür , ü ğü ı larıları 1 

Tulınıin edilen fııılı kilosıı 1 ı:; kıınıştan l!i ili\ :ıo ton ulcırıırıy11111 

:ıskcri fıılırikalnr 1111111111 nıüılürliiğü merkez s::ılımılııııı kom le;) onund:ı 
1112/!l:rn Cıııııa ~iin!i ırn.ıt l:i,30 ~ıı p:ız:ırlıkln ihnle Cllill'ccklir. ilk le· 
ıııin:ıtı 3i8i.!i liradır. ~ıı ı !namesi 2 llru 5 ı kuruş mıık.ıhilinde koınis· 
yontl:ın n·rilir. lsteklilerııı 24!10 nuın3ralı k:ııııınıın 2 ve 3 üııcii nı3ıltlc· 
)erindeki ,·csnık ve komisyoncu olınadıkl:ırm:ı dair Ticnrrt Ocl:ı ı vesi. 
kusile lıirlikle ıııezkür giin ve sııııtıc koınisyoııdn bulıınm3)arı. (!Hi27) 

* * * 
T.ılırııin edilen beılrli 15500 lirn ol:ın 164 kıılem m:ıkkap :ı<;kerl fııb· 

rik:ıl:ır l'nıuın rııüdiirlii~ii :'llcrkcz .Sıılınalmıı h'.oınisyonunca 29/11 / !l3!l 
Pl'rşemlıe güııii saul trı ~le pıı;rnrlıkla ihale cılilccl'klir. ilk lerııiıı:ılı 
1162.5 liradır. Ş3rtnnnıesi koınisyond3n alınahilir. fsteklilerin 2.rno ııu· 
ınnr:ılı konunun 2 ve 3 üncii m:ııldeleriııcleki vesaik ve komisyoncu ol· 
nındıkl;ırımı ve hıı işle :ıliıkuclar tikcnrılun olcluklnrınn dair Ticaret 
Odası n•.sikıısile lıirliktc ınczkCır giiıı ve smıtle h'.oıııi yoncln lııılııııın,ıl:ırı. 

lf. "" • 

3,5 ilil 4 X0.15X0,02:i :l;;O ~13 çırnlı çam ı:ıhln 

3,5 ,, 4 XU,lSX0,025 3:>0 ,. 
3,5 ,, 4 X0,22X0,025 800 ., 

,, " .,, 
" ,, .,, 

(9G2G) 

Tııhınin edilen bedrlı li!l.OIJO lir:ı ol:ın yukarda elı'ıııl ennf \"C mik. 
lorlıırı yazılı üç k.ılem ç3nı tııhln'>ı asken f.ıbrlkalar umum müdürlii~;i 
merkez s:ıtın ıılnt3 komi-;yonurıcn 2i-l 1-93!l pıız:ırlcsl günfı sıı:ıt 15,30 
ıla ıııız:ırlıkl:ı ilı:ılc edılr<"cktir. ilk (t•miııııtı 4700 lir:ıılır. s.ırlıınınesi :ı ı rı 
kuruş mukııhilinde komisyondan ,·erilir. ""l':ıın:ıını ~·3m tııh~nlı \"rrilmecliı.;i 
takdirde her kalemin ımrı köknıır olobilır." isteklilerin 2490 No. lu kıı. 
nıııııııı 2 ve 3 üncü m:ıılılclcrinılcki \"Cs:ıık ve koınisyoncıı olınaılıkhırın:ı 
ve hu işle aliık:ıdar lfıccnrdan olıluklarınıı dair Ticaret Odo·" '"cc;ikac;ile 
hirlikle rnezk(ır giin ve s3alle koıııb;yonda bulıınm:ılıırı. (9j51) 

Sayın İstanbul telefon abonelerine: 
Şişli Sıınlr:ılı 2:1/111039 ılıı snııl 15 ele faaliyete ge~·eceklir. Abonele

rimizin evvelce tevzi edilen 93!1 - !HO Telefon Hehberin i o sııııllen iti
baren kııllnnnııyıı hnşlııınnlnrını 'e rehbere müracn.ıl elıncılen nbone 
nrııınııınnlıır ı nı hilh:ıss:ı ricn rdcrirn. (91ili7) 

Devlet Demiryoiları VQ Limanları 
.. ·işletme · Umum idaresi . ila.nlar~ı , 
~ J/ 11/lJJ\f guuu lllUU .. 1lul'.S1.t"\l ı.ıua.~i.ll ıcr tliCı& u.ı•••' \••••U ...... ıhl,,ıUUUU 

doln;) ı geri k:ılnn nşnlhtla y:ızılı depo \•c nliııınnt:ıs;> onların .kömür t::ılı

ınil ve l:ıhliye işi len iden açık ek ilim eye çıkarılmıştır. 
Eksiltme nrrı nyrı olmak üzere 30/ 1 l/!l3!l Perşembe günü sanı 15 

te Sirkecide 9. 1şlelınc lıiırnsıııda A. E .. Komisyonu tarafından yapıla· 
caklır. Şnrlnameler :ışıığıda yazılı, istasyon şefliklerinden ve komisyon
dan parasız olarak ,·erilmekledir. 

1 - Alpul!u lleposu: 
A - Bir senede selecek tahmini 

kömür miktarı 1200 ton. 
il - Ton başına luhıııini lııhli· 

re lıedell 9,90 kuruş. 

C - Ton başına tahmini tahmil 
bedeli 14,!lO kıınış. 

D - l\lu\•akkııt teıninnt 22-32 
lira. 

2 - Uzunköprii .\ limnnlasyonıı: 

A - Bir senede gelecek tahmini 
kömür miktarı 40 ton. 

B - Ton lııışıııa lnhınini tahliye 
bedeli 20 kıırıış. 

C - Ton başına tahmini lnhınil 

bedeli 14,90 kıınış. 1 
D - l\fu,·akkot lerııinal ı ,o:ı lirıı. 

3 - Knbakı:a Alimantnsyonu 
A - Bir srııedc gelecek Tahmini 

kömür ıııiktıırı 7j ton. 
B - Ton lJ3şın:ı tahmini tohliyc 

bedeli 14,85 kuruş. 

c - l\lıırnkk:ıt lcmiııat o,s.ı kuru~. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i l anları 

Marmara Ussü Bahri K. Satınalına Komisyonundan 

Mutbah takımı ve edevatı ilanı. 

cı~sı 

{) kalem döğme bnkırdıın 
ııınıııııl knzaıı ve sair 
ınutfıık tnkımı 

Et saıırı 
ı:ı lıall:ısı 

.Mamul bakırın 
.\ıledi mecmu kilo~u 

1:i38 
43 
j3 

G212.350 

tahmini Tut:ırı 

fi atı 
kuruş Lira l\rş 

130 80iG OG 
200 8G OU 
:!UO 1 UG 00 

82G8 OG 

1 - l\omnl:ııılık ihliyııı·ı ir;iıı yuknrıla ıııikl:ıı·ı ynıılı 9 k:ılcnı 
döl!nıc l.ı:ıkırıl3n nı::ınıııl mullı:ıh t:ıkııııı ile 2 kalem ıııutlı.ıh cdenıtı 
ıııızarlıkla sıılın alınac:ıktır. 

2 - Pı:ıznrlığı 30 lkıııcitcşriıı 93!1 Perşcııılıc güniı sanı 14 de İz· 
mitlı• lers:ıııc kııpı ıııd:ıki koıııis\on lıinıı~ııııla ) npıl3caklır. 

3 - Tahmini fiyatları ) ıık3rıl:ı hizalarında güstcrilrniştir. ·mumu 
lılr ş:ırtıınnıedt• olup ilk tcnıiııntı Ci2U.10 lir.ıdır. Bıı işe ııil şnrtnanıe 

1starı lıııl l\ıısııııp:ı~ıı l> l. Is. sııtııı:ılııııı Koıııis)oııııııdaıı ve koıııisyo· 
ııuıııuzchııı hcıh•lsız o):ır;ık ıılııınbilcccği gıbi ıııııııunelcri de komisyon· 
d:ı görült·lıilir. 

l - l':ızal'lıli:ı işlirıık eılcl'ck isll•l.lilerin 24!lll s:ıyılı kanunun tn
rHııt ı ,·cçlıilc hıı işle n l :ıkııdnr oldukl:ırııı ı gii~lerir lic:ırel vc:siknlıı· 

rilc birlikle ilk tcnıiırnl ın:ıkbıız ve)ıı b:ıııkıı mckhı plarını mu::ıncn 

sün \ "C s::ınlle Komi") on b.ışkanlığııı.ı 'eı mcleri . ( !li 15) 

* * * 
~lulııınımen lıelleli 

i0.11110 kilo Toz ~eker rn.:ı;,s 

2/lkincileşrin/9:l9 tarihinılc k:ıpah 7.nrna )llpıl:ın ek"iillme. 
ı;iııılt• teklif olıırı::ııı f ı rn t lıırırı ) iiksck FıÜrii l ınesinıl cıı y ukıırılıı yazı lı 

70.nno kilo toz şrkl'rin 28 lkincitcşrin !l:i9 tarih ine rnsll ıyıın S:ılı günü 
'i:ı,1 1 11.30 ıh p.ız:ırlık ckc;illınesi y::ıpılıır.aktır. 

'.! - l\:ıll tl'nıirınlı t:.!!l33) lira ( iü) kttrıış olup şnrlnarncsini gör· 
ılll·k ıs!İH·ıılrriıı lıı•r lo(ıiıı \'(' eksillnıcyc işlir:ık edercklı•riıı d a lıclli gllıı 

'c ;ınllc l\:ısınıp:ışıııl3 hul uırnn l\oııılsyon:ı nıiirııc:ınlları. (!!585) 

Si\#as-Erzurum Demiryolu 
ist ı k raz ı tahvi ller i 

Maliye Vekaleti ve 1 ürkiye 
Cunıhur i yet r~erkez 

Han kasından 
28/ .:> \e t:i/ J:! rn:a tarih ,c 2rn3 2Gt4 ıııı

nuunlt Jrnnnnlnr mıı<"ibiıwc lhl'acııuı snliihiyct 

'Cl'ilcn 'c gclll'i tnmnınen Sh ns - Eı·zurııın J>e· 
ıııİl"JOlunu ıı inşnsıııa tahsi..; olıınnn yiizdc 7 g-cllrli 

Shas - ı:ı•ı;ıırum istikrn.zmm 20 cncdc itfa .. ı 

mc~rut 4,5 milyon lirnhk nltınl·ı tCl'tiblııin kayıt 

lll Ulll lll' l c-.i i; / 12 HmO nl~!';'llllll nlhn.rct bulnllll~ 

iizcre 2;;; ı l J O:JI) .snbnhıııdaıı itilmı·cıı bn-;lnını~tıl'. 

'l'nlniller lıftınlliııe muhnrrer olup beheri 20 
\ c ;;oo li ı•n ltihnl'i kıymette bit-ilk \C 25 lik olnrnl~ 

iki kııpiiı·c n)·ı·ılmıştıı·. 

Ilu tnln iller umumi ve miilhnk hiitçclcrle 
idn l'c uhman daire ve miicsscselcrcc vilı1yct husu· 
ı;i lclnrcl!'ri \C belediyelerce yapılacak miiznycdc 
\ e rniinnknsn \C mukn,·clclerde tcminnt olnrnlt 

' e haziııel'C ı;atılmış \'C -sntılac:ı.k olun milli cml{ll;: 
hedellcıinl ıı tediyesinde hn:--a bn; kabul olnnn~ 
("nkl aı·ı gibi gerek tahlil ,·c gcl'ck kupon bcclcllc· 
ı·i <le t n ln illcıiıı tnmıımcıı it fn ınn kwhır her tiiı
l ü \"CrJ!i \'C resimden ınunr bnlunncııklar<1ır. 

Taln ·Hlcrin ihrac: fiat 1 yiizdc D:t olarnk tcsblt 
eılilmiştir. Ynnl 20 lirnlık birlik tnlı,·il bccl<"ll ıo 

' c :;oo 11 r:ıhk 2;; ilk t nh' il lıf'd{'lli de 4 ;:; llrarlıl'. 
l{n,rıt mıınnıc>lcsi Tiirl~iyc <'umhuı·iret l\f<"rkez, 
'.J..'ilrklye Cumhurl~ eti Zirnnt, 'l'iirki) c l .. J~mı:tk 

' e E~ tnnı, Halk, 'l'iirk TiC'ar('t, nelc<li~ eler Bnn 
k ala ı·ı il e Siiıııer, J~lllı:ınklnr ın:·nfıııdıın lern edil· 
mektcdir. l>lµ,l'r bnnJ,ala.r \nsıtnsi~ le de bu hu;;;us 
temin ohınnbillr. 

Sermaye \'C ıusaı•ruflnrını en emin \C en ~ol• 

~clir getiren sahalnı·<ln işlet mel' btlycnlcrc ke) · 
li,·ct nr:.ı; \"C bu kı"'n u l.l'ipsiyon miiclcletJ znrfrn,Ia 
h anknlara miirncıuıtlnrınm kcnlli ıncnfnntleri ik-
tizn ,,.mdnn bulundu"u işaret olunur. (0:566) 

l ıs. Komutanlı ğ ı Satına!ma Komisyonu ıliin:a~ 
lst::ınlıııl koınıılonlığı birlikleri ihtiyacı için on 3det büyıı~ 

kır kazan paı.:ırlıklıı satın nlmacnktır. .Munakn nsınn 7 Birınci\; 
939 pcrşemlıe günü S3nl on birde hıı5l:ınııcıık ve ııynı ı:;ünl'e ı 
~ııııılnl'ııklır. isteklilerin lH'lli sun YC saatle Fını.lıklıda koımıt:ıııl1Q 
tın ıılmn koınlsyonunrı gelmeleri. <· 

lh:ıle günü lnlihi çıkmayan komulnnlık onborııHla )aptırıl 
ıskarıılnrın koıni~)onda me,·cut ş:ırtn:ımcsi ,.e keşir cetveli mucı 
ce p3zıırlıkla ihalesi ) apılac:ıklır. ~lunakas:ıc;ınıı 1 1kincik:ınun 939 ~ 
mıı giinü s:ı:ıl on birde haşl:ın:ıcak ve nynı sundc ihalesi )npıl r 
f.stcklilcrin hclli gün ve s:ıutte Fıııdıl,lıda koınul3nlık salın aitti~ 
mis~onun:ı gelmeleri. y 
--
lFDyaı~rcDa ır ve 
s~u-t~maoar 

l~ıJ,~~~I uı~~~ şı:ııın TlYATHOSt; 'L ~ Komedi Kısmı: 
Bugi1n günduz 14 le 

:!0.30 
<.:Ocuk Ti)ulrosu. Gece: 

da: Bir l\lıılıaslp Aranı) ur 

--o--
Dr3ın Kısmı: 

Gece 20.30 cin: ŞEIUllN 
--0-

11,\1.K Ol't:HETI 
Bu nkş:ıın cskı 

Çnğlıyanda s:ı:ıl 

'.! 1. de Gönül Be· 
liısı. Yazan: Yu· 

sur Siiruri. 
ck.irı: Karlo Kaırnçellı 

-o--
H:ı5it Hiza 1:. S3· 
ıli Tek Thııtrosu 
27 lkincitcşrin 
J>aznrlcsi nkş:ımı 
Csküilnr ı:ı·.ıe si. 

nemnsııı<l:ı 

BIH ı:GLE~CE AKŞ \ .MI 

-0--

ALEMDAR s ı namas ı nda 
ALLAH iN 
CENNET/ 

llan 
Beyofjlu [)ôrdwıcu Sııllı llııl:ıık 

llfıkimlifjimlw: 
!)işli Fransız L:ıpe lı:ıslnlıanc in· 

de akıl hııı.lalığına ınuplclii ol.ır:ık 

l ııtııınkla bulunan ve ,·csa~ ele nıuh. 
tnç o lup cliıılcııml'Sindc fayda hu
lıınnıadığı l:ıhip raporh le nıılnşılıın 
Sıındl'l Kefelinin hacrilc kc111li ini 
tcm~il Ye hukukunu siy:ınet etmek 
üzere G:ıl ntn rıhtım lıo~ unıla Ke· 
fcli Hü eyin h:ınınd:ı mukim olJn 
~lnlıir Kefclınin \asi lıı)iniıır 

'.! 1 / 1 O/!l3!l d:ı k.ırıır 'crild ~i il:"ın 
olunur. (30G73) 

vo 
25 -11 - 939 

l 3.30: l'rogr,ııil 'c l\lcınlekt'1 

a) arı. 13.3j: Aj.ıııs ve MetcO 
lı.ıberleı ı. 13 . .,o: Tiırk r.ı 
Halk Turkııleri \"C imik o) un ~ 
lıırı. Uktı)ıınl.ır: Azızc Tozcıtl• 
ze;)) en Scn3r, Mahmut Kor 
t;.ılnn: .Sadi Yııvcr Ataman (!' 
Darbuka \C Saz). 14.30: 1ı1uıı1' 

1 

) asctıcuınhur U.ınllosu - şer: 
.s.rn h.unçcr.) 1 - Paul J,ıll 
Marş. '.! - li. Pııres: Kııprı~ ~ 
ııüct). 3 - Vincent Vııllacc: , 

tana l;verlürü. 4 - Paul \' 
ı.o Uurgoııdc orııcrnsından IJil ııt 
2. :ı - ı,ıosouııov: Stenka nıııJ 
~cııronik pıırça. 15.15/15.SO:ıS. 
zik (D:ıns müziği - PJ.) 
Progr.ıın. 18.05: Memleket sıı11\ı 
rı, Aj:ııı 'c l\leleoroloji ııııb~ 
18.25: l\luzik (Radyo c:ız or~ ~ 
sı). Hl.UO: Türk :'llüziği: G~~ıt t 
seri. Aııknrıı Hndyosu KU!Jl 1 
he) eli, 'c 14 oku) ucu sırıı iJC·. 
re !.elen: Mesut Cemil. 20.00~ 
nuşma: 20.15: Türk Müziği: ;ıı 
Folk - J.or'umu:w nit nuıt111 p 
Sadi Y 3\ er Ataman. 20.30: 

1 11 
~Hizıği: Karışık ıırogr:ım. çıı :ı 
Hakkı Dermon, Şerif içli~ ı 
ı,ur, Hnındi 1'okny, JJ3srı ırl 

~1.UO:. ill~ızık (l\u~·uk ~c~e 
:)ef: :Necıp Aşkın). 1 , ,e 
Sdımnlsliclı: Kupıdon 'e 1 ~1) ' 

\~k hıkiıycsi. n) \ aklıışmıı,. ti· 
valsı. c) başl>3şıı. d) scztt1 JV 
Kcwgocılık 'e bnrı~nıa. 2 -:'ııı 
l.olır: Duğün marşı. 3 - ' 1 ıt 
tcn~chlı.ıger: Yıluıılara doğrU .I' 
tezi). 4 - Hare: l\ıı,3tin. a ...,....ıııt 
cl::ıgc JUhager: Bir Entctl • 

"'ı ııt1 • G - Benjıı ın ın Goıl3 rd: ,. 1 ~ Brrııhard l\ulsclı: lspııanl 0 1ıııt 
risı. 8 - Zıehrer: Der Sebile 
ter operetinin vals1. 22.00: 1~ı, 
ket snal oynrı, Aj:ıııs Jıab~r 0ııs 
r.ınt lı:ıbcrleri. 22.15: ~o ~I 
(l:cnebi DıllerdeL 22;4 5 =.so: \ 
(C ızh:ıııd - PJ.) 23.2;, 23 
rınkl program ve kapnnııı. 

1 


